ฉบับปรับปรุง ๑๐ ธันวาคม 2558

คู่มือการเขียนข้อเสนอโครงการ
ศูนย์การจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
ดาเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดทาโดย
คณะทางานกลางของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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องค์ประกอบคู่มือการเขียนข้อเสนอ
โครงการศูนย์การจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
ดาเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
องค์ประกอบ
ส่วนที่ ๑ การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ
ส่วนที่ ๒ คณะทางานพัฒนาข้อเสนอโครงการ
ส่วนที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการว่าที่
ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
ส่วนที่ ๔ คาอธิบายองค์ประกอบของข้อเสนอโครงการ
ส่วนที่ ๕ แบบฟอร์มการตรวจความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ

หน้า
๓
๔
๕
๗
๕๒
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ส่วนที่ ๑
การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการ
๑. ข้อมูลวิจัยชุมชน (RECAP) print ใส่แฟ้ม
(๑) รายงานฉบับที่ ๑ ทุนและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น
(๒) รายงานฉบับที่ ๒ วิวัฒนาการของการแก้ปัญหาและผลการแก้ปัญหา
(๓) รายงานฉบับที่ ๓ สถานะศักยภาพและความพร้อมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ท้องถิ่น
(๔) รายงานฉบับที่ ๔ นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น
(๕) ข้อมูลวิจัยชุมชนทุกหมู่บ้าน
๒. ข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP) print ใส่แฟ้ม
(๑) รายงานระดับบุคคลและครอบครัว (F๑)
(๑.๑) ระดับหมู่บ้าน (ชุมชน)
(๑.๒) ระดับตาบล
(๒) รายงานระดับกลุ่มและชุมชน (F๒)
๓. ข้อมูลพื้นฐานของตาบล เช่น แผนพัฒนา แผนที่ตาบล ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของ
ตาบล (จาแนกตามหมู่บ้าน จานวนคน และจานวนครัวเรือน) และ งบประมาณรายรับและรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง ๓ ปี เป็นต้น print ใส่แฟ้ม
๔. โครงสร้างคณะทางาน (ปีปัจจุบัน) print ใส่แฟ้ม
(๑) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานตาบลสุขภาวะ
(๒) คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบข้อมูลตาบล (ปีปัจจุบัน)
๕. เอกสารประกอบ
(๑) การพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน (RECAP)
(๒) การพัฒนาทักษะการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP)
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ส่วนที่ ๒
คณะทางานพัฒนาข้อเสนอโครงการ
คณะทางานพัฒนาข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก คือ
ส่วนที่ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ประกอบด้วย ๘ คน
ดังนี้
(๑) นายกองค์การบริการส่วนตาบลเเทศบาล.....................
(๒) ปลัดองค์การบริการส่วนตาบลเเทศบาล.....................
(๓) นักวิชาการ จานวน ๒ คน
(๔) นักจัดการข้อมูล จานวน ๑ คน
(๕) ผู้แทนองค์กรชุมชน จานวน ๒ คน
(๖) ผู้แทนหน่วยงานรัฐ หรือผู้แทนท้องที่ จานวน ๑ คน
ส่วนที่ ๒ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ประกอบด้วย ๒ คน ดังนี้
(๑) นักวิชาการ จานวน ๑ คน
(๒) นักจัดการข้อมูล จานวน ๑ คน
ส่วนที่ ๓ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น (ศวภ.) ประกอบด้วย ๓ คน ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการหรือผู้จัดการ ศวภ.
(๒) นักวิชาการ จานวน ๑-๒ คน
(๓) ผู้ประสานงานเเจ้าหน้าที่การเงิน จานวน ๑-๒ คน
ส่วนที่ ๔ สานัก ๓ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ๓ คน ดังนี้
(๑) ผู้อานวยการสานัก ๓
(๒) นักวิขาการสานัก ๓ จานวน ๑-๒ คน
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิ
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ส่วนที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอโครงการว่าที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
วัตถุประสงค์การประชุม
1. เพื่อสร้างทาความเข้าใจแนวทางและกระบวนการดาเนินงานของศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
(ศจค.)
2. เพื่อประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อาสาทาหน้าที่ในฐานะ “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะ
ชุมชน (ศจค.)”
3. เพื่อจัดทาร่างข้อเสนอโครงการว่าที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
เป้าหมาย
ร่างข้อเสนอโครงการว่าที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
กาหนดการ
เวลา
กิจกรรม
ก่อนวันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ประชุมทีมพี่เลี้ยงประกอบด้วย
๑. ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
๒. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (ศวภ.)
๓. สานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓)
๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป ว่าที่ ศจค. ลงทะเบียนเข้าบ้านพักโฮมสเตย์
วันที่..... เดือน................ พ.ศ. ........... (วันที่หนึ่งของการประชุม)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. กล่าวต้อนรับ
โดย ............................................... นายก.................................(เจ้าของพื้นที่)
๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ
“เป้าหมายและทิศทางการหนุนเสริมชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดย สสส.”
โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ ๓ สสส.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. แนวทางการดาเนินงานของศูนย์การจัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
1) ทุนและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะ ศจค.
2) ความพร้อมของกลไกในพื้นที่
3) ทาความเข้าใจแผนงานและเป้าหมายของการดาเนินงานโครงการ
4) ประเมินตนเองและทบทวนข้อมูลความพร้อมในการดาเนินงาน (บทบาทการนาใช้เครื่องมือของ ศจค
ประกอบด้วย ๑) RECAP ๒) TCNAP ๓) นวัตกรรม และ ๔) นโยบายสาธารณะ ๗+๑)
โดย .......................................................................................................

5

ฉบับปรับปรุง ๑๐ ธันวาคม 2558
เวลา

กิจกรรม
การจัดทาร่างข้อเสนอโครงการศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
วิทยากรผู้ให้ข้อมูลและอธิบายแนวคิด หลักการ และวิธีการ
โดย...............................................................................................
วิทยากรตรวจสอบเอกสารและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
โดย...............................................................................................
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จัดทาร่างข้อเสนอโครงการศูนย์จดั การเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
ปฏิบัติการที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ (ภาคผนวก ก ข้อมูลพื้นที่และบริบทพื้นที่ )
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๒ สถานะของทุนและศักยภาพของตาบล
(๑) ภาคผนวก ข ระบบและแหล่งเรียนรู้
(๒) ภาคผนวก ค ความสอดคล้องของทุนและศักยภาพกับนโยบายสาธารณะ
และการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
(๓) ภาคผนวก ง ทุนและศักยภาพของพื้นที่ ระดับหมู่บ้าน
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการดาเนินงาน
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการดาเนินงาน (ต่อ)
วันที่..... เดือน................ พ.ศ. ........... (วันที่สองของการประชุม)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๔ ความเป็นมา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลผลิตผลลัพธ์ และตัวชี้วัดภาพรวมโครงการ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๕ รายละเอียดโครงการย่อยที่ ๑ ๒ ๓
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๖ แผนปฏิบตั ิการโครงการ
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ปฏิบัติการที่ ๗ โครงสร้างของการบริหารจัดการ และกลไกการขับเคลื่อนโครงการ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหาร
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. รวมรวบข้อมูล (ร่าง) ข้อเสนอโครงการศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
วันที่..... เดือน................ พ.ศ. ........... (วันที่สามของการประชุม)
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. นาเสนอทุน ศักยภาพและความพร้อมในการดาเนินงานของ ว่าที่ ศจค.
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. กาหนดจังหวะก้าวของ ว่าที่ ศจค.
ดาเนินการโดย ศูนย์สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ภาค (ศวภ.)
๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ทิศทางการขับเคลื่อนของ ว่าที่ ศจค
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อานวยการสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓) สสส.
๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวันและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
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ส่วนที่ ๔
คาอธิบายองค์ประกอบของข้อเสนอโครงการ

องค์ประกอบ
ข้อเสนอโครงการ
ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.)
ดาเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์กรรับทุน
ภาคีร่วมพัฒนา
ภาคีสนับสนุน
คานิยามเชิงปฏิบัติการ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
พื้นที่เป้าหมาย
ระยะเวลาโครงการ
แนวทางการดาเนินงาน
ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ
รายละเอียดรายโครงการ
โครงสร้างของการบริหารจัดการของโครงการ
แผนปฏิบัติการของโครงการ
เงื่อนไขเฉพาะ
งบประมาณ
การกากับติดตามและการประเมินผลของโครงการ
รายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
ภาคผนวก

หน้า
๓
๓
๓
๓
๓
6
๑0
๑๑
๑๒
๑๒
๑5
๑6
๓8
40
๔2
๔๓
๔5
45
46
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ข้อเสนอโครงการ (ใช้ตัวอักษร TH SarabunIT๙ ขนาด ๑๘ ตัวหนา)
............................................................................................
๑. ชื่อโครงการ...................................................
๑.๑ ควรเป็นชื่อที่สื่อความหมายถึงทิศทางการขับเคลื่อนของโครงการได้อย่างกระชับรัดกุม ได้ใจความ
สื่อถึงความโดดเด่นของ ศจค. และพื้นที่เครือข่าย ซึ่งชื่อโครงการจะเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวคิดที่
ต้องการสื่อในการจัดทาโครงการ
๑.๒ ความยาวไม่เกิน 1เ2 บรรทัด
๑.๓ ควรประกอบด้วยคาดังนี้ เช่น ชุมชน ท้องถิ่น จัดการตนเอง น่าอยู่ เครือข่าย เป็นต้น
๑.๔ ห้าม ระบุ ชื่อตาบลและระยะที่...

๒. ผู้รับผิดชอบ
นายเนางเนางสาว..........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาล...........................อาเภอ.........................จังหวัด.................

๓. องค์กรรับทุน
องค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาล..................................อาเภอ.........................จังหวัด.................

๔. ภาคีร่วมพัฒนา (บังคับลาดับที่ ๑-๔)
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จานวน ๒๐ แห่ง
๒) ท้องที่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒1 แห่ง
๓) องค์กรชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒1 แห่ง
๔) หน่วยงานราชการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒1 แห่ง
๕) โรงพยาบาลที่เข้ามาหนุนเสริมการทางานของพื้นที่ จานวน ๒1 แห่ง เช่น โรงพยาบาลประจา
จังหวัด โรงพยาบาลอาเภอ โรงพยาบาลประจาตาบล เป็นต้น
๖) เครือข่ายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒1 แห่ง
๗) องค์กรศาสนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒1 แห่ง
๘) ..............................................
เป็นต้น
๕. ภาคีสนับสนุน (เป็นองค์กรภายนอกพื้นที่)
๑) ..............................................
๒) ..............................................
เป็นต้น
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๖. คานิยามเชิงปฏิบัติการ
เพื่อความเข้าใจร่ว มกัน และมีความหมายที่ตรงกัน ในการดาเนินงานโครงการ จึงได้ให้ คานิยามเชิง
ปฏิบัติการในการอธิบายความหมายของคาหรือประโยคที่ใช้ประกอบด้วย ๒ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ คานิยามทีก่ าหนดโดยแผนสุขภาวะชุมชน (ปีปัจจุบัน) เพื่อประโยชน์ในการทางานร่วมกัน
ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่และการประเมินผลจากองค์กรภายนอก
๑. ภาคีร่วมพัฒนา หมายถึง ท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในตาบลที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการเสนอความคิ ดเห็น หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลเ
เทศบาล.............และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ไปสู่ความสาเร็จทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และตาบลสุขภาวะสี่มิติ
๒. ภาคีสนับสนุน หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีส่ วนร่วมในการสร้าง
การเรี ย นรู้ และมีส่ วนในการหนุ น เสริ มและทางานร่ว มกันกับตาบล.......และองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
เครือข่าย ซึ่งอาจได้แก่หน่วยงานรัฐ และองค์กรร่วมพัฒนาเอกชน เป็นต้น
๓. ระบบการจั ดการสุขภาวะชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นด้ว ย
กระบวนการพัฒนาระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสู่การเป็นชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่(สุขภาวะ) โดยการ
เสริมพลั งความร่ วมมือให้องค์กรหลักในชุมชนทาบทบาทหน้าที่ของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ อันมีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาแนวทางการจัดการกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนิน
ชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการเมืองกรปกครอง สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และ
สุขภาพ จนเกิดเป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติการต่างๆ ขององค์กรหลั ก แกนนา กลุ่ม และเครือข่ายของ
ประชาชน ซึ่งส่งผลให้มีผู้นา – แกนนา มีทักษะในการจัดการชุ มชนตนเอง มีศักยภาพในการสร้างและนาใช้
ความรู้ที่เกิดจากปฏิบัติการที่ได้ผลดีของชุมชนโดยชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนกระบวนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นพลวัตรควบคู่ไปกับปฏิบัติการจริงอย่างต่อเนื่อง
๔. การจั ด การตนเองของชุมชนท้ องถิ่น หมายถึง การจั ดการระบบการทางานของพื้น ที่ในเขต
รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับหมู่บ้าน กลุ่มของหมู่บ้าน และตาบล ในการพัฒนา
งานด้านต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้สามารถจัดการเรียนรู้ ปรับตัว และจัดการปัญหาของตนเอง โดยใช้ข้อมูล
และรูปธรรมการจัดการตนเองเป็นฐานในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ นาสู่การพัฒนานโยบายท้องถิ่นและนโยบายระดับชาติ
๕. ศู น ย์ จั ด การเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาวะชุ ม ชน (ศจค.) หมายถึ ง พื้ น ที่ ร ะดั บ ต าบลและพื้ น ที่ ใ นเขต
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้ นๆ ที่มีกระบวนการค้นหาทุนและศักยภาพโดยใช้เครื่องมือวิจัย
ชุมชน และระบบข้อมูลตาบล มีการระบุชัดเจนถึงทุนที่มีศักยภาพในการทาหน้าที่เป็น “แหล่งเรียนรู้” มีการ
พัฒนาผู้รู้และแกนนาของแหล่งเรียนรู้ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันภายในพื้นที่ของ
ตนเองและเครือข่าย มีกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับเครือข่าย และทาหน้าที่กลไกบริหาร
จัดการเครือข่ายและกระตุ้นให้เครือข่ายจัดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อร่วมสร้างประเทศไทยให้
น่าอยู่ที่มีการประกาศปฏิญญาร่วมกัน
๖. ระบบการจัดการจังหวัดน่าอยู่ หมายถึง การนาใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพของเครือข่ายองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม สถาบันวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ทาหน้าที่
เป็นกลไกในการเชื่อมองค์ความรู้จากปฏิบัติการจริงในแต่ละเรื่องที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัด โดยการร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสาธารณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัญหา
และมีรูปธรรมการจัดการ อันสอคล้องกับนโยบายสาธารณะของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่
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๗. เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ
หรือองค์กรทางวิชาการ องค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม และสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓)
ที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ โดยมีบทบาทสาคัญในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การ
ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะระดับตาบล เครือข่าย และจังหวัด รวมถึงการขับเคลื่อนและรณรงค์ให้มีการ
กระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคืนอานาจให้ชุมชน
๖. ผู้นาการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้นาเชิงความคิดของชุมชน
ท้องถิ่นที่มีความคิดริเริ่ม สามารถสร้างปฏิบัติการให้เกิดผลได้จริง โดยได้รับการยอมรับและศรัทธาจากคนใน
พื้นที่และจากบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ในพื้นที่
๘. นโยบายสาธารณะ หมายถึง องค์ความรู้จากปฏิบัติการของ “แหล่งเรียนรู้” ของ “ศูนย์จัดการ
เครือข่ายสุขภาวะชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ประมวล
และวิเคราะห์กิจกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่โดยชุมชนท้องถิ่น จนเกิดเป็นปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของแต่ละภูมิภาคและมี
ข้อตกลงร่วมของเครือข่ายในภาพรวม ซึ่งสมาชิกของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่ นน่าอยู่ได้ใช้เป็นแนว
ทางการขับเคลื่อนของแต่ละพื้นที่ทั้งระดับตาบล เครือข่าย และจังหวัด
๙. การวิจั ย ชุมชน หมายถึง การประเมิ นชุม ชนด้ ว ยการวิ จัยเชิง ชาติ พันธุ์ ว รรณนาแบบเร่ง ด่ว น
(Rapid Ethnographic Community Assessment Process - RECAP) ในการพัฒนาทักษะด้านการถอด
บทเรียนและการเขียนสรุปข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการในพื้นที่ ซึ่งเป็น
เครื่องมือสาคัญในการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง โดยการนาใช้ศักยภาพในการจัดการปัญหาสู่การจัดการ
ตนเองในระดับพื้นที่ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรและหน่วยงานหนุนเสริมเพื่อเข้ามาเกื้อกูลให้
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ดีขึ้น
๑๐. ระบบข้อมูลตาบล หมายถึง การจัดทาข้อมูลตาบลโดยใช้โปรแกรม (Thailand Community
Networking Appraisal Program - TCNAP) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาค
ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องที่ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบ นาใช้ข้อมูล และเป็นเจ้าของ โดยการสร้างทีมพัฒนาฐานข้อมูลตาบลในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาใช้ข้อมูลของชุมชนเพื่อจัดการกับปัญหาที่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของแต่ละชุ มชน จนเกิดการ
พึ่งตนเองและนาไปสู่การพัฒนาตาบลสู่การเป็นตาบลสุขภาวะที่ยั่งยืน
๑๑. การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การดาเนินกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่นที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิด
การพัฒ นาแนวคิด ความรู้ ทักษะ วิธีการทางาน และความสามารถในด้านอื่นๆ ภายใต้กระบวนการและ
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประชุม การอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปบทเรียน การถอด
บทเรียน การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ข้ามพื้นที่หรือการศึกษาดูงาน เพื่อนามายกระดับการ
ทางานในพื้นที่และเครือข่าย
๑๒. ชุดความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียน การวิจัยและพัฒนา กระบวนการทางาน
ของพื้นที่และเครือข่ายในการเพิ่มศักยภาพระบบการจัดการตนเองของพื้นที่สู่การจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อนาใช้ในการถ่ายทอดให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายต่อไป
๑๓. การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การประเมินและถอด
บทเรียนทุนทางสังคมของพื้นที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลจากปฏิบัติการที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการสร้างเสริ มสุ ขภาวะอันจะทาให้ คนในชุมชนมีสุขภาพดีขึ้ น โดยในเบื้องต้นประกอบด้วย ๑๖
ประเด็น เช่น ๑) ท้องถิ่นคุณธรรม (การมีส่วนร่วมและการสร้างความเป็นพลเมือง) ๒) การควบคุมการบริโภค
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ยาสูบ ๓) การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ จราจร ๔) ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
๕) ครอบครัวอบอุ่น ๖) การจัดการปัญหาท้องวัยรุ่น ๗) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ๘) การพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ๙) การส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรม (รวมเรื่องสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม) ๑๐) การดูแลผู้พิการ
และผู้ยากไร้ (อาสาทาดี) ๑๑) เกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ ๑๒) การพัฒนาระบบพลังงานชุมชน
๑๓) การจัดการขยะและมลพิษ ๑๔) สถาบันการเงินชุมชน (สวัสดิการสังคมโดยชุมชน) ๑๕) การจัดการพิบัติ
ภัย และ ๑๖) การสร้างเสริมสุขภาวะในศาสนสถาน (วัด มัสยิด โบสถ์) เป็นต้น
ส่วนที่ ๒ คานิยามเฉพาะ (สาหรับโครงการนี้)
๑.
๒.

๗. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
(นำใช้คู่มือกำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำร ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2)

ระบุเกริ่นนาประกอบด้วย
(๑) ข้อมูลตาบล เช่น ตาบล.........อยู่ในเขตพื้นที่.................... มีหมู่บ้าน....................ครอบคลุมพื้นที่
....................มีประชากร....................ครัวเรือน รวม....................คน เป็นต้น
......................................................................................................................................................................
(๒) และการทางานของท้องถิ่น มีโครงการสร้างบริหารแยกเป็น....................เน้นการดาเนินกิจกรรม
.................... เป็นต้น
(๓) ลักษณะเด่นของพื้นที่ เช่น ความร่วมมือของประชาชน หน่วยงาน.................... การทางานร่วมกัน
ของ ๔ ภาคีหลัก ได้แก่.................... เป็นต้น
๗.1 สถานะการพัฒนาในพื้นที่ตาบล... (ระบุชื่อตาบล)
๗.1.1 ฐานคิดหรือหลักการสาคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนา
ฐานคิดที่ ๑ ....................
ฐานคิดที่ ๒ ....................
ฐานคิดที่ ๓ ....................
ใส่ภาพฐานคิด
๗.1.2 เส้นทางการพัฒนาของตาบล………. (ให้เน้นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาในพื้นที)่
ระยะที่ ๑
ระยะที่ ๒
๗.1.๓ จุดเด่นจากการทางานของตาบล………. จาแนกได้เป็น 5 ด้าน (เรียงตามลาดับ)
(๑) ด้านการเมืองการปกครอง
(๒) ด้านสังคม
(๓) ด้านเศรษฐกิจ
(๔) ด้านสุขภาพ
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(๕) ด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม
๗.๒ บทเรียนหรือประสบการณ์จากการทางานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบล……….
๗.๒.๑ บทเรียนจากการทางานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบล……….ร่วมกับเครือข่าย
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยสรุปมีดังนี้
๗.๒.๒ บทเรียนจากการทางานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนของตาบล……….ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีอื่นๆ โดยสรุปมีดังนี้
๗.๓ ความพร้อมและศักยภาพของตาบล……….ในการสร้างการเรียนรู้
๗.๓.๑ การกระจายตัวของทุนทางสังคมที่แสดงถึงศักยภาพของตาบล……….
ตารางที่ 1 กระจายตัวของทุนทางสังคมที่แสดงถึงศักยภาพของตาบล………….
หมู่
รายละเอียดทุนทางสังคม
1. ด้าน……….
(1) ทุนบุคคล
(2) แหล่งเรียนรู้ และงาน
หรือกิจกรรม
(3) หน่วยงานเองค์กรภาคี
(4) แหล่งประโยชน์
2. ด้าน……….
(1) ทุนบุคคล
(2) แหล่งเรียนรู้ และงาน
หรือกิจกรรม
(3) หน่วยงานเองค์กรภาคี
(4) แหล่งประโยชน์
3. ด้าน……….
(1) ทุนบุคคล
(2) แหล่งเรียนรู้ และงาน
หรือกิจกรรม
(3) หน่วยงานเองค์กรภาคี
(4) แหล่งประโยชน์
4. ด้าน……….
(1) ทุนบุคคล
(2) แหล่งเรียนรู้ และงาน
หรือกิจกรรม
(3) หน่วยงานเองค์กรภาคี
(4) แหล่งประโยชน์
5. ด้าน……….
(1) ทุนบุคคล
(2) แหล่งเรียนรู้ และงาน

๑

๒
๑

๓

๔
๒

๕

รวม
๓
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หมู่
รายละเอียดทุนทางสังคม
หรือกิจกรรม
(3) หน่วยงานเองค์กรภาคี
(4) แหล่งประโยชน์
6. ด้าน……….
(1) ทุนบุคคล
(2) แหล่งเรียนรู้ และงาน
หรือกิจกรรม
(3) หน่วยงานเองค์กรภาคี
(4) แหล่งประโยชน์

๑

๒

๓

๔

๕

รวม

(1) ทุนบุคคล
สรุปจานวนทุนทางสังคม

………. คน
……….แหล่งเรียนรู้ และงาน
(2) แหล่งเรียนรู้ และ
หรือกิจกรรม
งานหรือกิจกรรม
………. พื้นที่ปฏิบัติการ
(3) หน่วยงาน/องค์กรภาคี
………. แห่ง
(4) แหล่งประโยชน์
………. แหล่ง

๗.๓.๒ การจัดระบบของงานหรือกิจกรรมที่เป็นแหล่งเรียนรู้
การจัดกลุ่มศักยภาพและความพร้อมสาหรับการพัฒนากลุ่มและแหล่งเรียนรู้ในแต่ละระบบย่อย
การให้สัญลักษณ์ท่ีแสดงถึงศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งเรียนรู้ (สามเหลี่ยม สี่ เหลี่ยม ดาว) และระบุตัวอักษร
ที่แสดงถึงลักษณะสถานะของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (น เ อ เ ร)
โดยสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงลักษณะศักยภาพของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการ ได้แก่
สัญลักษณ์สามเหลี่ยม หมายถึง แหล่งปฏิบัติการที่มีการรวมกลุ่มทางานแต่ยังไม่มีรูปธรรมการ
ดาเนินงาน จานวน ........ กลุ่มปฏิบัติการ
สัญลักษณ์สี่เหลี่ยม หมายถึง กลุ่มหรือแหล่ง ปฏิบัติการนั้นมีศักยภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้
แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการอื่น จานวน ........ กลุ่มปฏิบัติการ
สัญลักษณ์ดาว หมายถึง กลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการนั้น เป็นงานเด่นของตาบล มีศักยภาพสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ และมีการพัฒนาและเชื่อมโยงกับกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการอื่น จานวน ........
กลุ่มปฏิบัติการ
ตัวอักษร ที่แสดงสถานะของการพัฒนางานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือแหล่งปฏิบัติการ
น
หมายถึง งานและกิจกรรมที่ดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานส่วนกลางแล้วองค์กร
เจ้าภาพขอความร่วมมือในการปฏิบัติการจากองค์กรอื่นและกลุ่มปฏิบัติการในชุมชน
อ
หมายถึง งานและกิจกรรมที่เกิดจากองค์กรชุมชน กลุ่มปฏิบัติการต่างๆของประชาชนในชุมชน ทั้ง
ริเริ่มและดาเนินการเองโดยอาจได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นในรูปแบบต่างๆ เช่น งบประมาณ
การยกย่อง การจัดสถานที่ การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและฝึกทักษะ การเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และ
ข้อมูล เป็นต้น
ร
หมายถึง งานและกิจกรรมที่อาจริเริ่มจากทั้งนโยบายรัฐบาล หน่วยงานส่วนกลาง หรือจากองค์กร
ชุมชน กลุ่มปฏิบัติการของประชาชนในชุมชน มีการดาเนินการร่วมกันแบบมีส่วนร่วม (ทางานเรื่อง
เดียวกัน แต่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่รับผิดชอบและรับประโยชน์ร่วมกัน
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ตารางที่ ๒ การจัดกลุ่มทุนทางสังคมที่มีความพร้อมสาหรับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้จาแนกรายระบบและราย
หมู่บ้าน
หมู่
รายละเอียดระบบ
1. ระบบ.......... (.......... แหล่งเรียนรู้)
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
2. ระบบ.......... (.......... แหล่งเรียนรู้)
๑. .......................................
๒. .......................................
๓. .......................................
3. ระบบ.......... (.......... แหล่งเรียนรู้)
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. ระบบ.......... (.......... แหล่งเรียนรู้)
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
5. ระบบ.......... (.......... แหล่งเรียนรู้)
๑. .......................................
๒. .......................................
๓. .......................................
6. ระบบ.......... (.......... แหล่งเรียนรู้)
๑. .......................................
๒. .......................................
๓. .......................................
7. ระบบ.......... (.......... แหล่งเรียนรู้)
1. .......................................
2. .......................................

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙




น
ร
น





ร
น
ร





























อ
อ
อ







อ
อ
อ



อ
อ
น



สรุปจานวนแหล่งเรียนรู้

อักษร






น
ร
น







รวม

อ
อ
……….. แหล่งเรียนรู้
……….. แหล่งเรียนรู้
……….. แหล่งเรียนรู้
……….. แหล่งเรียนรู้
……….. พื้นที่ปฏิบัติการ
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๗.๓.๓ นวัตกรรมด้านการจัดการตนเองของตาบล..........
นวัตกรรมด้านการจัดการตนเองของตาบล..........
เขียนบรรยายนวัตกรรมการจัดการตนเอง................. โดยมีรายละเอียดตามตามที่ ๓
ตารางที่ ๓ นวัตกรรมการจัดการตนเองของตาบล........................
นวัตกรรมการจัดการตนเอง

หมู่
๑

หมู่
๒

1. .......................................
๒. .......................................

หมู่
๓
1

หมู่
๔

หมู่
๕

หมู่
๖

หมู่
๗

1

หมู่
๘
1
1

หมู่
๙

หมู่
๑๐

1

รวม
2
3

๗.๓.4 ขีดความสามารถของ 5 นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน..........
ขีดความสามารถของ 5 นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน..........
เขียนบรรยายขีดความสามารถของ 5 นักสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน................. โดยมี
รายละเอียดตามตามที่ ๔
๗.๔ ศักยภาพในการบริหารจัดการเครือข่าย
๗.๔.1 ประสบการณ์การจัดการเครือข่าย
เขียนอธิบายประสบการณ์
๗.๔.๒ ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย และระดับประเทศ
เขียนอธิบายประสบการณ์
๗.๕ การบูรณาการเข้าสู่ภารกิจประจา
๗.๕.๑ บู ร ณาการแนวทางการด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยร่ ว มสร้ า งชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ า สู่
ระบบงานประจา และระบบการจัดการของพื้นที่
๗.๕.๒ บูรณาการงานที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนสุขภาวะชุมชน (ปี ๒๕๕๙) เข้าสู่ระบบ
การจัดการของพื้นที่
(๑) นาใช้ทุนและศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะประเด็น สู่การปฏิบัติในชุมชน
ท้องถิ่น
(๒) บูรณาการการลดปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมทางสุขภาพ
(๓) สร้ างการมีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจัดการตนเองของชุ ม ชนท้องถิ่น รวมถึงการ
จัดการสุขภาวะชุมชน
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๗.๕.๓ ทิศทางการพัฒนาในพื้นที่และความยั่งยืน
(๑) ทิศทางการขับเคลื่อนงาน
(๒) การสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนโครงการ

๘. เป้าหมาย
เพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนให้เกิดระบบการจัดการสุขภาวะ
ชุ ม ชนของพื้ น ที่ โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การน าใช้ ทุ น ทางสั ง คมและใช้ ข้ อ มู ล ในการก าหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล................. เป็นกลไกการจัดการเครือข่ายและใช้บทเรียน
ประสบการณ์จากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล/เทศบาล....................... ในการออกแบบการเรียนรู้
ร่วมกันและมีการรวมตัวเป็นเครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๑ แห่ง ที่กาหนดประเด็นการ
ขับเคลื่อนร่วมกัน จนสามารถนาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการตนเองในพื้นที่ได้

๙. วัตถุประสงค์
๙.1 เพื่อยกระดับองค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล.................. ให้มีขีดความสามารถในการทา
หน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน โดยนาใช้ทุนและศักยภาพตามบริบทของพื้นที่
๙.2 เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่ า ย จนเกิ ด การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและมีการแปลงสู่ปฏิบัติการของชุมชนท้องถิ่นตามบริบทของพื้นที่ โดยมีบทเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล เป็นตัวเทียบเคียง
๙.3 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล.....................
และเครือข่ายเฉพาะประเด็นที่ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะของพื้นที่ และนโยบาย
สาธารณะที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย
๙.4 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและนาใช้ระบบข้อมูล การถอดบทเรียนประสบการณ์การดาเนินงาน ใน
การพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเ
เทศบาลตาบล.................. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนเครือข่าย
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
๙.5 เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างภาวะผู้นาในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชน ทั้งในองค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล.................... และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย และกลไกของรัฐที่เกี่ยวข้อง
๙.6 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล................ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในการพัฒนารูปธรรมการจัดการพื้ นที่ การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและ
ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ และรูปธรรมตามข้อเสนอนโยบายสาธารณะที่เป็นข้อตกลงร่วมของเครือข่าย

๑๐. พื้นที่เป้าหมาย
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน ๒๐ แห่ง โดยแต่ละโครงการกาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือก อปท.เครือข่าย ดังนี้ มีบริ บ ทพื้น ที่และแนวทางการพัฒนาที่คล้ ายคลึ งกันโดยสมัครเข้าร่วมเป็น
เครื อ ข่ าย และเป็ น องค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นที่ อ ยู่ใ นพื้ น ที่ก ลุ่ ม จั งหวัด ........... 1 ประกอบด้ว ย จั งหวั ด
...............................
1

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมภายหลังการได้รับการอนุมัตโิ ครงการ
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ตัวอย่างเช่น
เบื้องต้น ได้กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมเป็นเครือข่าย จานวน
20 แห่ง ดังต่อไปนี้
1. สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่าย และมีความพร้อมทั้งในส่วนของผู้บริหารฝ่ายการเมือง
ฝ่ายประจา ท้องที่ หน่ว ยงาน และประชาชนในตาบล โดยจะต้องมีนักวิชาการหรือ
บุคลากรที่มีสมรรถนะในการทางานวิชาการและสามารถเรียนรู้กับเพื่อนเครือข่ายได้
2. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีวาระการดารงตาแหน่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6
เดือน
3. ที่ ตั้ ง และพิ กั ด ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่ า ย ควรอยู่ ภ ายในรั ศ มี 150
กิโลเมตร จากองค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล......................
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายจะต้องมีทุนและศักยภาพของพื้นที่ใกล้เคียงกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล........................
5. ทั้ง นี้ การเลื อ กองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เครือ ข่ าย สามารถพิ จ ารณาจากรายชื่ อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยเป็นสมาชิกเครือข่ายร่ว มสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ได้
โดยจะต้องได้รั บการตรวจสอบและยืนยันจากศูนย์สนับสนุนวิชาการภาค และสานัก
สนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓) ก่อน

๑๑. ระยะเวลาของโครงการ
จานวน ๓ ปี
ตังแต่วันที่ .........เดือน..............พ.ศ....................ถึงวันที่ ..........เดือน..............พ.ศ....................

๑๒. แนวทางการดาเนิน
การดาเนินงานของโครงการ “…………………………………………………..” ออกแบบให้เป็น ๓ โครงการใน
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนในด้านการจัดการด้านกาลังคนและการบริหารจัดการเครือข่าย ดังนี้
1๐.1 เป้าหมายและหลักการของโครงการ ดังนี้
โครงการย่อยที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล/เทศบาลตาบล.................. มุ่งเน้นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพองค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาล
ตาบล............... ให้มีความพร้อมในการทาหน้าที่เป็น “ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน” และเป็น
กลไกขับเคลื่อนเครือข่าย โดยการพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการ ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูล
ต าบล ด าเนิ น การประเมิ น ทุ น และศั ก ยภาพ ยกระดั บ ทุ น ทางสั ง คมให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถผู้นาและวิทยากรชุมชนอย่างเป็นระบบ ในการนาใช้เป็นฐานการเรียนรู้สาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเครือข่าย และเครือข่ายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีศักยภาพในการให้คาปรึกษาแก่ผู้นา
หรือแกนนาในตาบลเครือข่าย
โครงการย่ อยที่ 2 การสนับ สนุ น การพั ฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัด การ
เครือข่าย มุ่งเน้นการสนับสนุนและเสริมศักยภาพให้องค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล............... พัฒนา
ศักยภาพของทีมงานให้ทาหน้าที่เป็นกลไกการจัดการเครือข่าย (ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน) โดยการ
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นาใช้ข้อมูลจากวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลพื้นฐานของตาบล (TCNAP) มากาหนดประเด็นขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่และเครือข่าย รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการพื้นที่ นวัตกรรมลดปัจจัย
เสี่ ยงทางสุขภาพและปั จ จัย ส่งเสริ มสุ ขภาพ การผลิ ตและพัฒ นาสื่อสาธารณะนาใช้ในการเผยแพร่สื่ อสาร
เรื่องราว นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ รวมถึ งใช้ประกอบการเรียนรู้ให้กับพื้นที่และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จานวน ๒๐ แห่ง ที่จะขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนระบบการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น จนกระทั่งเกิดเป็ นเครือข่ายองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือเครือข่ายเฉพาะเรื่อง เฉพาะ
ประเด็นที่มีการหนุนเสริมการดาเนินงานซึ่งกันและกัน รวมถึงค้นหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความ
สนใจ ที่มีศักยภาพมีความพร้อมที่จะพัฒนาและได้รับการหนุนเสริมให้เป็นเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้าง
ตาบลน่าอยู่
โครงการย่ อ ยที่ 3 พั ฒนาศัก ยภาพองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่า ย มุ่ ง เน้ น ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล.................. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายมีการทางาน
ร่วมกันในลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อน โดยการเทียบเคียงประสบการณ์ในการจัดการพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเเทศบาลตาบล................... เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายเกิดแรงบันดาลใจ สามารถปรับ
วิธีคิด และนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันไปประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่บนฐานของทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของแต่ล ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นเครือข่าย จนกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (อัน
เดียวกับระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน) ที่มีการเสริมหนุนงานซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดการพัฒนา
นโยบายสาธารณะทั้งในระดับพื้นที่ และระดับเครือข่าย พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการในระดับ
พื้นที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของ ๕ นักจัดการชุมชน โดยเน้นที่จะสร้างให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันจาก
ภาวะคุกคามภายนอก
1๐.2 ชุ ด กิ จ กรรม ประกอบด้ วย อย่า งน้อ ย ๙ ชุด (เพิ่ม เติ มได้ต ามบริ บทและศัก ยภาพของ
คณะทางาน) โดยที่แต่ละโครงการจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันที่เป็นการเติมเต็มกันและกัน ดังนี้
(1) กลไกการบริหารจัดการพื้นที่ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
1.1 จัดตั้งคณะทางานระดับพื้นที่ ที่มีการออกแบบและกาหนดระบบบริหารจัดการพื้นที่
แบบมีส่วนร่วม
1.2 ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการ ขอบเขต และบทบาทหน้าที่ของคณะทางาน
ทุกรอบ 3 เดือน
๑.3 พัฒ นาศักยภาพคณะทางาน ได้แก่ นักวิช าการ นักจัดการข้อมูล นักสื่อสาร นัก
จัดการ และวิทยากรชุมชน โดยการศึกษาแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์จัดการเครือข่ายสุ ขภาวะชุมชน
(ศจค.) ในเรื่องต่างๆ เพื่อเสริมสมรรถนะในการดาเนินงาน
๑.๔ ประชุมคณะทางานระดับพื้นที่ ประจาเดือน 3 เดือนเครั้ง
1.5 ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานของพื้นที่และเครือข่าย
เป็นต้น
(2) ระบบข้อมูลตาบล (TCNAP) กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
๒.1 แต่งตั้งคณะทางานระบบข้อมูลตาบล (5 ทีมพัฒนาระบบข้อมูลตาบล) มอบหมาย
บทบาทหน้าที่แก่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลตาบล และทบทวนคณะทางาน
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๒.2 พัฒนาศักยภาพนักจัดการข้อมูล โดยการฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูล ตาบล
(TCNAP)
๒.๓ จัดทาและนาใช้ข้อมูลในการพัฒนางานของตาบล พร้อมทบทวนระบบข้อมูลตาบล
ทุกรอบ 1 ปี
๒.4 รายงานสถานการณ์พัฒนาระบบข้อมูลตาบลทั้งของพื้นที่และเครือข่าย ให้แ ก่ศูนย์
สนับสนุนวิชาการภาคทราบ ทุกรอบ 3 เดือน
เป็นต้น
(3) การวิจัยชุมชน (RECAP) กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
3.1 แต่งตั้งคณะทางานวิจัยชุมชน มอบหมายบทบาทหน้าที่แก่ผู้ รับผิดชอบการวิจัย
ชุมชน และทบทวนคณะทางาน
๓.2 พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ ช าการชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP)
๓.๓ ดาเนินการวิจัยชุมชน และสังเคราะห์ข้อมูลทุนและศักยภาพตาบล เพื่อนาไปใช้ใน
กระบวนการจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ภายในและเครือข่าย พร้อมทบทวนการวิจัยชุมชน ทุกรอบ 1 ปี
เป็นต้น
(๔) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
๔.1 แต่งตั้งคณะทางานพัฒ นาหลักสู ตรการเรียนรู้ และมอบหมายบทบาทหน้าที่แก่
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
๔.2 พัฒนาศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น โดยการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้
๔.๓ ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมู ลจากการวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลพื้นฐาน
ตาบล (TCNAP)
4.๔ ออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้และตารางการเรียนรู้ภายในเครือข่าย
4.5 จัดทาหลักสูตรภายในและเครือข่าย และจัดกระบวนการเรียนรู้
4.6 ทบทวนและประเมินหลักสูตรภายในและเครือข่าย ทุกรอบ 1 ปี
เป็นต้น
(5) การพัฒนานวัตกรรม กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
5.1 พัฒนารูปธรรมการจัดการพื้นที่ จัดเวทีสังเคราะห์รูปธรรมการดาเนินงานในพื้นที่
พร้อมสรุปบทเรียนการนาใช้รูปธรรม
5.2 พัฒ นานวัต กรรมการจั ดการปัจ จั ย เสี่ ย งและปั จ จั ย ส่ ง เสริม สุ ข ภาพ สั ง เคราะห์
นวัตกรรม และดาเนิ น การต่อยอดนวั ตกรรมฯ พร้อมสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ที่เกิดจากการนาใช้
นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
เป็นต้น
(6) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
6.1 จั ด ทาข้ อตกลงร่ ว มและกาหนดแนวทางการด าเนิ นงานเพื่อขั บเคลื่ อนนโยบาย
สาธารณะในระดับพืน้ ที่ และระดับเครือข่าย
6.2 รณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ระดับเครือข่าย และระดับชาติ
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เป็นต้น
(๗) การพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
7.1 พัฒนาศักยภาพคณะทางาน ได้แก่ นักบริหาร นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น นักจัดการ
ข้อมูล นักจัดการและจัดกระบวนการ และนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น
7.2 พัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชน
เป็นต้น
(8) พัฒนาระบบการสื่อสาร กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
8.1 สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารในพื้นที่
8.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารให้กับเครือข่าย
(9) การจัดการความรู้ กิจกรรมย่อย ประกอบด้วย
9.1 จัดทาชุดความรู้ในการดาเนินงานในพื้นที่
9.2 จัดทาชุดความรู้ในการดาเนินงานของเครือข่าย
เป็นต้น

๑๓. ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ
การดาเนินงานของโครงการ “……………………………………..” ด้วยปฏิบัติการของ 9 ชุดกิจกรรม จะ
นาไปสู่การเกิดผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด ใน 2 ระดับ คือ ระดับ โครงการ และระดับโครงการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ
คุณลักษณะ

ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด

1. กลไกบริหารจัดการ 1.๑ เกิดรูป ธรรมการบริหารจัดการเครือ ข่าย ที่ขับเคลื่อนให้เกิด
พื้นที่และเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง หรือเครือข่ายเฉพาะประเด็น ที่มี
การหนุนเสริมการดาเนินงานซึ่งกันและกัน
1.2 เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ที่มีศักยภาพในการ
ทาหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะ (ศจค.) จานวน 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลเ
เทศบาลตาบล…………. เป็นตัวเทียบเคียง
2. ระบบข้อมูล
2.1 ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบข้อมูลตาบล (TCNAP)
(TCNAP)
และนาใช้ในขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
3. วิจัยชุมชน
3.1 ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายงานการวิจัยชุมชน และ
(RECAP)
ประ มวลข้ อ มู ล ทุ น และ ศั ก ยภา พต า บล เพื่ อ น าใช้ ใ น
กระบวนการจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้
4. การพัฒนาหลักสูตร 4.๑ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักสูตรเรียนรู้ภายใน ที่เกิด
การเรียนรู้
จากการนาใช้ข้อมูลวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลพื้นฐาน
ตาบล (TCNAP)
5. การพัฒนา
5.๑ เกิดรูปธรรมการจัดการพื้นที่ ที่นาสู่การปฏิบัติ
นวัตกรรม
5.๒ เกิดนวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
ที่นาสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย อปท.ละ ๓ เรื่อง รวม 63 เรื่อง
๖. ขับเคลื่อนนโยบาย 6.๑ มีนโยบายสาธารณะร่วมของเครือข่าย ที่นาสู่การปฏิบัติในพื้นที่
สาธารณะ
อย่างน้อย ๓ เรื่อง

ปีที่ 1


ปี พ.ศ.2558-2561
ปีที่ 2
ปีที่ 3




2 แห่ง

2 แห่ง

21 แห่ง

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)

21 แห่ง

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)

21 แห่ง

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)

21 แห่ง

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)

(ดาเนินการต่อเนื่อง
จนสิ้นสุดโครงการ)


21 เรื่อง
1 เรื่อง


21 เรื่อง
1 เรื่อง


21 เรื่อง
1 เรื่อง

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)
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7. การพัฒนา
ศักยภาพ

8. พัฒนาระบบการ
สื่อสาร
9. การจัดการความรู้

ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
6.๒ เกิดนวัตกรรมที่แสดงรูปธรรมตามข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่ อย่างน้อย อปท.ละ ๓ เรื่อง รวม 63 เรื่อง
7.๑ มีวิทยากรชุมชน ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์
อปท.ละ 60 คน รวม 1,260 คน
7.๒ มีผู้นาการเปลี่ย นแปลง (แกนนา, ผู้นา, นัก พัฒนาสุข ภาวะ
ชุมชน) ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์ อปท.ละ
100 คน รวม 2,1๐๐ คน
7.๓ เกิดเครือข่ายนักผู้บริหาร ที่มีความสามารถในการจัดการะบบ
สุขภาวะชุมชนและขับเคลื่อนงานในพื้นที่และเครือข่าย อปท.
ละ ๑๐ คน รวม 210 คน
7.๔ เกิดเครือข่ายนักวิชาการ ที่มีความสามารถในการทาวิจัยชุมชน
(RECAP) พัฒนาหลัก สูตรเรีย นรู้ และจั ดการความรู้ในพื้นที่
และเครือข่าย อย่างน้อย อปท.ละ 3 คน รวม 63 คน
7.๕ เกิดเครือข่ายนักจัดการข้ อมูล ที่มีความสามารถในการจัดทา
ระบบข้อมูลตาบล (TCNAP) และนาใช้ในพื้นที่และเครือข่าย
อย่างน้อย อปท.ละ 25 คน (5 ทีม) รวม 525 คน
7.๖ เกิดเครือข่ายนักจัดการและจัดกระบวนการ ที่มีความสามารถ
ในการจัดการระบบสนับสนุนการเรียนรู้ และประสานงานใน
พื้นที่และเครือข่าย อย่างน้อย อปท.ละ 1 คน รวม 21 คน
7.๗ เกิดเครือข่ายนักสื่อสาร ที่มีความสามารถในการจัดทาสื่อเพื่อ
เผยแพร่ เรื่ อ งราว นวัต กรรม และแหล่ง เรี ย นรู้ ในพื้น ที่แ ละ
เครือข่าย อย่างน้อย อปท.ละ 1 คน รวม 21 คน
๘.๑ ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทาสื่อเผยแพร่และสื่อสาร
เรื่องราว นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่ เพื่อขยาย
ผลไปสู่การขับเคลื่อนระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
9.๑ เกิดชุดความรู้ว่าด้วย รูปธรรมการบริหารจัดการเครือข่าย ที่
นาสู่การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
9.๒ เกิดชุดความรู้ด้า นการจัดการปั จ จั ยเสี่ย งและปัจ จั ย ส่งเสริม
สุขภาพ ที่มีการปฏิบัติในพื้นที่ อปท.ละ ๓ เรื่อง รวม 63 เรื่อง
9.๓ เกิดชุดความรู้ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่ว มของ
เครือข่าย ที่นาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ อย่างน้อย ๓ เรื่อง

ปีที่ 1

ปี พ.ศ.2558-2561
ปีที่ 2
ปีที่ 3


21 เรื่อง
630 คน


21 เรื่อง
630 คน

1,100 คน

1,000 คน

110 คน

100 คน


21 เรื่อง

63 คน
525 คน
21 คน
21 คน

21 แห่ง


21 แห่ง


21 แห่ง








21 เรื่อง
1 เรื่อง


21 เรื่อง
1 เรื่อง


21 เรื่อง
1 เรื่อง

๑๔. รายละเอียดรายโครงการ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ (2) ผลผลิตผลลัพธ์ และตัวชี้วัด
โครงการ และ (3) แนวทางการดาเนินโครงการ ดังนี้
โครงการย่อยที่ ๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วน
ตาบล/เทศบาลตาบล................... รายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์เฉพาะ (โครงการย่อยที่ 1)
(1.1) เพื่อพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ของตาบล………… ให้
เกิดเป็นรูปธรรมสร้างการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
(1.2) เพื่อสนับสนุนให้ตาบล…………….. มีความสามารถในการพัฒนาและนาใช้
ระบบข้อมูลจากการวิจั ยชุมชน (RECAP) และข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP) ในการจัดทาหลั กสู ตรเรียนรู้
ภายใน และพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
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(1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นา แกนนา วิทยากรชุมชน และองค์กรชุมชน ให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
(1.4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักพัฒนาสุขภาวะชุมชนตาบล……………. ให้
สามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่และนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย
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(2) ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (โครงการย่อยที่ 1)
คุณลักษณะ

2. ระบบข้อมูล
(TCNAP)

3. วิจยั ชุมชน
(RECAP)

4. การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้
5. การพัฒนา
นวัตกรรม
๖. ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

7. พัฒนาระบบ
การสื่อสาร
8. การจัดการความรู้

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โครงการย่อยที่ 1
1.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการพื้นที่ แบบมีส่วนร่วม
1.๒ เกิดรูปธรรมการบริหารจัดการพื้นที่ ที่ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง และมีการหนุนเสริมการดาเนินงานซึ่ง
กันและกัน
1.๓ มีผู้นาการเปลี่ย นแปลง (แกนนา, ผู้นา, นัก พัฒนาสุข ภาวะ
ชุมชน) ที่มีความพร้อ มในการถ่ายทอดประสบการณ์ ไม่น้อย
น้อยกว่า 100 คน
1.๔ เกิดกรณีตัวอย่างที่แสดงถึงความเป็นชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน (*)
1.๕ เกิ ดอาชีพ ใหม่ ใ นชุ มชน จากการท าหน้ า ที่ เ ป็ น ศู นย์ จั ดการ
เครือข่าย (*)
2.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบข้อมูลตาบล
2.๒ มีฐานข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP) ที่มีการทบทวนทุกรอบปี
และนาใช้ในขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
2.๓ เกิดรูปธรรมการนาใช้ข้อมูลพื้นฐานตาบล ในขบวนการสร้าง
เสริมสุขภาวะชุมชน
3.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานวิจัยชุมชน
3.๒ รายงานผลการวิจัยชุมชน (RECAP)
3.๓ มีวิทยากรชุมชน ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์
รวมไม่น้อยกว่า 100 คน
3.๔ เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๖ แหล่ง
3.๕ เกิดหมู่บ้านจัดการตนเองเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 หมู่บ้าน (ไม่
นับรวมหมู่บ้านจัดการตนเอง ตั้งแต่เริ่มดาเนินโครงการ)
4.๑ มีหลักสูตรเรียนรู้ภายใน ที่ประมวลผลจากข้อมูลพื้นฐานตาบล
(TCNAP) และการวิ จั ย ชุ ม ชน ( RECAP) เพื่ อ ใช้ ใ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
5.๑ เกิ ด นวั ต กรรมที่ แ สดงรู ป ธรรมการจั ด การพื้ น ที่ ที่ น าสู่ ก าร
ปฏิบัติ
5.๒ เกิดนวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
ที่นาสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
6.๑ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะร่ ว มของเครื อ ข่ า ย ที่น าสู่ก าร
ปฏิบัติในพื้นที่ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
6.๒ เกิดนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ที่นาสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย
๓ เรื่อง
6.๓ เกิดนวัตกรรมที่แสดงรูปธรรมตามข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
7.๑ จัดทาสื่อ เผยแพร่และสื่อ สารเรื่อ งราว นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น
๘.๑ เกิดชุดความรู้ว่าด้วย รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่
ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง (*)
๘.๒ เกิดชุดความรู้ด้า นการจัดการปั จ จั ยเสี่ย งและปัจ จั ย ส่งเสริม
สุขภาพ ที่มีการปฏิบัติในพื้นที่
๘.๓ เกิดชุดความรู้ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

ปีที่ 1

ปี พ.ศ.2558-2561
ปีที่ 2
ปีที่ 3







60 คน

40 คน



















ทบทวน รอบปีที่ 1

ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3







นาใช้ รอบปีที่ 1

นาใช้ รอบปีที่ 2

นาใช้ รอบปีที่ 3










ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3

60 คน

40 คน

๒ แหล่ง
1 หมู่บ้าน

๒ แหล่ง
1 หมู่บ้าน



๒ แหล่ง





ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3








1 เรื่อง
1 เรื่อง


1 เรื่อง
1 เรื่อง


1 เรื่อง
1 เรื่อง

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)


1 เรื่อง

1 เรื่อง



1 เรื่อง

1 เรื่อง



1 เรื่อง

1 เรื่อง









1 เรื่อง

1 เรื่อง


1 เรื่อง

1 เรื่อง


1 เรื่อง

1 เรื่อง

หมายเหตุ (*) เป็นตัวชี้วัดเฉพาะสาหรับตาบล..................
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(3) แนวทางการดาเนินโครงการย่อยที่ 1 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตาบล..........................
ชุดกิจกรรม
1. กลไกการบริหาร
จัดการพื้นที่

2. ระบบข้อมูลตาบล
(TCNAP)

3. การวิจัยชุมชน
(RECAP)

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
1.๑ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการพื้นที่ใหม่ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
(ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะทางาน)
1.๒ แต่งตั้งคณะทางานระดับพื้นที่

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ทั่วไปข้อที่
๙.1
๙.1, ๙.2

1.๓ พัฒนาศัก ยภาพคณะทางานโดยการศึก ษาแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ใน
พื้นที่ศูนย์จัดการเครื อข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) ในเรื่องต่างๆ
เพื่อเสริมสมรรถนะในการดาเนินงาน
1.๔ ประชุมคณะทางานระดับพื้นที่ ประจาเดือน 3 เดือนเครั้ง

๙.1, ๙.2

1.๕ ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการ กาหนดขอบเขต และบทบาท
หน้าที่ของคณะทางาน ทุกรอบ 3 เดือน
2.๑ ทบทวน แต่งตั้ งคณะทางานระบบข้อ มูลต าบล (5 ทีม) และ
มอบหมายบทบาทหน้าที่
2.๒ นักจัดการข้อมูล เข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลตาบล

๙.1

2.๓ ทบทวนระบบข้อมูลตาบล และนาใช้ข้อมูลในการพัฒนางานของ
ตาบล
2.๔ รายงานสถานะการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลให้แก่ศูนย์สนับสนุน
วิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ประจาภาค หรือ
ส่วนที่เกี่ยวข้องทราบทุก 3 เดือน
3.๑ แต่งตั้งคณะทางานวิจัยชุมชน และมอบหมายผู้รับผิดชอบการวิจัย
ชุมชน
3.๒ นัก วิชาการชุมชนท้องถิ่น เข้ารับการฝึก อบรมเพื่อพัฒนาทัก ษะ
การวิจัยชุมชน
3.๓ ทบทวนและสั งเคราะห์ข้อ มูลทุ นทางสัง คมและศั ก ยภาพต าบล

๙.1, ๙.2

หลัก
นายก,
ผู้จัดการโครงการ
นายก,
ผู้จัดการโครงการ
นายก,
ผู้จัดการโครงการ,
คณะทางานพื้นที่
นายก,
ผู้จัดการโครงการ,
คณะทางานพื้นที่
คณะทางาน

๙.4

นายก,
ผู้จัดการโครงการ
ทีมพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล
นักจัดการข้อมูล

๙.2, ๙.3

นักจัดการข้อมูล

๙.4

นายก,
ผู้จัดการโครงการ
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ

๙.1, ๙.4
๙.1, ๙.4

๙.1, ๙.2 ,๙.4
๙.2 ,๙.3 ,๙.4,

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

สนับสนุน

ระยะเวลา

คณะทางานพื้นที่

ศวภ.

เดือนที่ 1

คณะทางานพื้นที่

ศวภ.

เดือนที่ ๑

ศจค.

ศวภ.

เดือนที่ ๑-๒
3 เดือนเครั้ง

นายก,
ผู้จัดการโครงการ
ทีมพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล
ศจค.
ทีมพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล
ทีมพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

ศจค.

ศวภ.

3 เดือนเครั้ง

ศวภ.

เดือนที่ 1

ศวภ.

เดือนที่ 1-๒

ศวภ.

เดือนที่ 1-๒
ทุกรอบปี
3 เดือนเครั้ง

ศวภ.

เดือนที่ 1

นายก
ศวภ.
ศวภ.

เดือนที่ 1-๒
เดือนที่ 1-๒
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ชุดกิจกรรม

๔. การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้ภายใน

5. การพัฒนานวัตกรรม

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ภายในและ
เครือข่าย
4.๑ แต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด ท าหลั ก สู ต รการเรี ย นรู้ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ทั่วไปข้อที่
๙.5, ๙.6

หลัก

สนับสนุน

ระยะเวลา

ชุมชนท้องถิ่น

๙.3 ,๙.4 ,๙.5

นายก,
ผู้จัดการโครงการ

4.๒ นั ก วิ ช าการชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมด้ า นการพั ฒ นา
หลักสูตรการเรียนรู้

๙.1 ,๙.3 ,๙.4

4.๓ ประมวลผลและสั งเคราะห์ ข้อ มู ล จากการวิ จั ย ชุ ม ชน (RECAP)
และข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP)

๙.2 ,๙.4, ๙.5

4.๔ ออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้และตารางการเรียนรู้ภายใน

๙.2 ,๙.4, ๙.5

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
นักจัดการข้อมูล
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
นักจัดการข้อมูล
คณะทางานพื้นที่

4.๕ จัดทาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภายใน
4.6.1 จัดทาหลักสูตรเรียนรู้ภายใน
4.6.2 รับรองหลักสูตร โดย ชุมชน
4.6.3 รับรองหลักสูตร โดย ศวภ.
4.6.4 รับรองหลักสูตร โดย สานัก ๓
4.6.5 จัดการเรียนรู้ภายใน
4.6.6 ประเมินผลการเรียนรู้ภายใน
4.๖ ทบทวนและประเมินหลักสูตรภายใน

๙.2, ๙.3, ๙.4,
๙.5, ๙.6

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
คณะทางานพื้นที่

๙.2, ๙.3, ๙.4,
๙.5, ๙.6

5.1 นวัตกรรมการจัดการพื้นที่
1) สังเคราะห์รูปธรรมการจัดการพื้นที่
2) สรุปบทเรียนการจัดการพื้นที่
5.2 นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
1) สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ

๙.4, ๙.5, ๙.6

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
คณะทางานพื้นที่
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

๙.4, ๙.5, ๙.6

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
คณะทางานพื้นที่
ศจค.,
นายก,
ผู้จัดการโครงการ
ศจค.,
นายก,
ผู้จัดการโครงการ
ศจค.
ศวภ.
ศจค.
ศวภ.

เดือนที่ 1
ศวภ.

เดือนที่ 1-๒

ศวภ.

เดือนที่ 2

สน.๓

เดือนที่ 3

สน.๓

ศจค.

ศวภ.

คณะทางานพื้นที่

ศวภ.

เดือนที่ 3
เดือนที่ 4
เดือนที่ 5
เดือนที่ 5
เดือนที่ 5
เดือนที่ 5
เดือนที่ 6

เดือนที่ ๕
ปีละ 1 ครั้ง
คณะทางานพื้นที่

ศวภ.

25

ฉบับปรับปรุง ๑๐ ธันวาคม 2558

ชุดกิจกรรม

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
(๑.1) สังเคราะห์รูปธรรมการดาเนินงานนวัตกรรมในพื้นที่
(๑.2) ดาเนินการต่อยอดนวัตกรรมฯ
2) สรุปบทเรียนและจัดการความรู้การนวัตกรรม
การจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
6.๑ ทบทวน และก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
นโยบายสาธารณะที่นาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
6.๒ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ทั่วไปข้อที่

หลัก

สนับสนุน

ระยะเวลา
เดือนที่ 5
เดือนที่ 7

๙.2, ๙.3, ๙.5

๗. พัฒนาระบบการสื่อสาร

6.๓ รณรงค์ แ ละขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะระดั บเครื อข่ า ย และ
ระดับชาติ
๗.1 สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารในพื้นที่

๙.3, ๙.4

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักสื่อสาร

๘. การจัดการความรู้

๘.1 จัดทาชุดความรู้ในการดาเนินงานในพื้นที่

๙.3 ,๙.5, ๙.2,
๙.3, ๙.4, ๙.5,
๙.6

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
คณะทางานพื้นที่

6. ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

๙.2, ๙.3, ๙.5
๙.2, ๙.3, ๙.5

คณะทางานพื้นที่
ศจค.
ศวภ.
ศจค.
ศวภ.
คณะทางานพื้นที่
ศจค.
ศจค.
ศวภ.

เดือนที่ 3
สน.๓

เดือนที่ 4

สน.๓

ปีละ 1 ครั้ง

ศวภ.
สน.๓
สน.๓

ตลอดระยะเวลา
6 เดือนเครั้ง
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โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัดการเครือข่าย
รายละเอียดการดาเนินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ (2) ผลผลิตผลลัพธ์
และตัวชี้วัดโครงการ และ (3) แนวทางการดาเนินโครงการ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์เฉพาะ (โครงการย่อยที่ 2)
(1.1) เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลเเทศบาล
ตาบล…….. ในการทาหน้าที่เป็นศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน โดยมีการนาใช้ทุนและศักยภาพตาม
บริบทของพื้นที่
(1.2) เพื่อสนั บ สนุนการพัฒ นาศักยภาพนักวิ ช าการชุมชนท้ องถิ่นในการพัฒ นา
ทักษะวิจัยชุมชน (RECAP) และระบบข้อมูลตาบล (TCNAP) ในการจัดทาหลักสูตรเรียนรู้ภายใน และพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
(1.3) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายที่ขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการพัฒนา
นโยบายสาธารณะของพื้นที่ และนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็นร่วมของเครือข่าย
(1.4)
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและน าใช้ ร ะบบข้ อ มู ล การถอดบทเรี ย น
ประสบการณ์การดาเนินงานในการพัฒนาชุดความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล............... และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายที่ตอบสนอง
ต่อการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(1.5) เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลเ
เทศบาลตาบล................ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายในการพัฒ นารูปธรรมการจัดการพื้นที่ การ
จัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ และรูปธรรมตามข้อเสนอนโยบายสาธารณะที่เป็น
ข้อตกลงร่วมของเครือข่าย
(2) ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (โครงการย่อยที่ 2)
คุณลักษณะ
1. กลไกบริหารจัดการ
พื้นที่

2. ระบบข้อมูล
(TCNAP)

3. วิจยั ชุมชน
(RECAP)

4. การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โครงการย่อยที่ 2

ปีที่ 1

ปี พ.ศ.2558-2561
ปีที่ 2
ปีที่ 3

1.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย







1.๒ เกิดรูป ธรรมการบริหารจัดการเครือ ข่าย ที่ขับเคลื่อนให้เกิด
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น จั ด การตนเอง และมี ก ารหนุ น เสริ ม การ
ดาเนินงานซึ่งกันและกัน
2.๑ พัฒนาศักยภาพนักจัดการข้อมูล ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดทาระบบข้อมูลตาบล (TCNAP) และนาใช้ในขบวนการสร้าง
เสริมสุขภาวะชุมชน
2.๒ ประมวลผลรูปธรรมการนาใช้ข้อมูลพื้นฐานตาบล ใน
ขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
3.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถ
ในการทาวิจัยชุมชน (RECAP)
3.๒ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถ
ในการประมวลข้อมูลทุนและศักยภาพ เพื่อนาใช้ในการจัดทา
หลักสูตร
4.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถ
ในการจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ภายใน
4.๒ เกิดหลักสูตรเรียนรู้เครือข่าย ที่ประมวลผลจากข้อมูลพื้นฐาน
ตาบล (TCNAP) และการวิจั ยชุมชน (RECAP) เพื่อ ใช้ในการ













รอบปีที่ 1

รอบปีที่ 2

รอบปีที่ 3

21 แห่ง

21 แห่ง

21 แห่ง







21 แห่ง








ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3





ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3
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คุณลักษณะ
5. การพัฒนา
นวัตกรรม

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โครงการย่อยที่ 2
5.๑
5.๒

๖. ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

6.๔
6.๕
6.๖

7. พัฒนาระบบ
การสื่อสาร

7.๒

8. การจัดการความรู้

๘.๑
๘.๒
๘.๓
๘.๔

แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกิ ด นวั ต กรรมที่ แ สดงรู ป ธรรมการจั ด การพื้ น ที่ ที่ น าสู่ ก าร
ปฏิบัติ 21 อปท.
เกิดนวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
ที่นาสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย อปท.ละ ๓ เรื่อง รวม 63 เรื่อง
เกิดนโยบายสาธารณะร่วมของเครือข่าย ที่นาสู่การปฏิบัติใน
พื้นที่ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
เกิดนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ที่นาสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย
อปท.ละ ๓ เรื่อง รวม 63 เรื่อง
เกิดนวัตกรรมที่แสดงรูปธรรมตามข้อเสนอนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
จัดทาสื่อ เผยแพร่และสื่อ สารเรื่อ งราว นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น
เกิ ด ชุ ด ความรู้ ว่ า ด้ ว ย รู ป แบบบริ ห ารจั ด การเครื อ ข่ า ย ที่
ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง และมีการหนุน
เสริมการดาเนินงานซึ่งกันและกัน
เกิดชุดความรู้ด้า นการจัดการปั จ จั ยเสี่ย งและปัจ จั ย ส่งเสริ ม
สุขภาพ ที่มีการปฏิบัติในพื้นที่
เกิดชุดความรู้ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
ที่นาสู่การปฏิบัติ
เกิ ด ชุ ด ความรู้ ด้ า นการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะระดั บ
เครือข่าย

ปีที่ 1

ปี พ.ศ.2558-2561
ปีที่ 2
ปีที่ 3

21 แห่ง

ดาเนินการต่อเนือ่ ง
จนสิ้นสุดโครงการ

ดาเนินการต่อเนือ่ ง
จนสิ้นสุดโครงการ


21 เรื่อง
1 เรื่อง


21 เรื่อง
1 เรื่อง


21 เรื่อง
1 เรื่อง

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)


21 เรื่อง

1 เรื่อง



21 เรื่อง

1 เรื่อง



21 เรื่อง

1 เรื่อง









21 เรื่อง

21 เรื่อง

1 เรื่อง


21 เรื่อง

21 เรื่อง

1 เรื่อง


21 เรื่อง

21 เรื่อง

1 เรื่อง
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(3) แนวทางการโครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัดการเครือข่าย
ชุดกิจกรรม
1. กลไกการบริหาร
จัดการกลาง

2. ระบบข้อมูลตาบล

3. การวิจัยชุมชน

๑.๑ แต่งตั้งคณะทางานกลาง แบบมีส่วนร่วม (โครงการย่อยที่ 2)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ทั่วไปข้อที่
๙.1, ๙.2, ๙.3

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย (แบบมีส่วนร่วม)

๙.2, ๙.3, ๙.5

๑.๓ ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการ กาหนดขอบเขต และ
บทบาทหน้าที่ของคณะทางานกลาง
๑.๔ พัฒนาศักยภาพคณะทางานกลาง ได้แก่ นักบริหาร นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น นักจัดการข้อมูล นักจัดการและจัดกระบวนการ
และนักสื่อสาร
๑.๕ ติดตามเสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย
(1) ประชุมร่วมกับเครือข่าย
(๒) จัดทารายงานผลการดาเนินงานเครือข่าย
2.๑ ดาเนินการให้มีการทบทวนเแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบลของพื้นที่และเครือข่าย
2.๒ พัฒนาศักยภาพนักจัดการข้อมูล และสนับสนุนการจัดทาและ
นาใช้ระบบข้อมูลตาบลในพื้นที่ และ อปท. เครือข่าย
2.๓ รายงานสถานะการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลให้แก่ศูนย์สนับสนุน
วิชาการประจาภาค และผู้เกี่ยวข้อง ทราบทุก 3 เดือน
3.๑ ดาเนินการให้มีการทบทวนเแต่งตั้งคณะทางานวิจัยชุมชน
(RECAP) เพื่อสามารถนาข้อมูลจากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร
3.๒ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่น และสนับสนุนการทา
วิจัยชุมชนในพื้นที่ และ อปท. เครือข่าย

๙.1

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

๙.1

หลัก
นายก,
ผู้จัดการโครงการ
คณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือข่าย
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ, ศจค.
ศจค.

ผูด้ าเนินการ
ร่วม
คณะกรรมการ
บริหารโครงการ,
ศจค.
ศจค.

อปท.เครือข่าย

ศวภ.
สน.3

ทุก 3 เดือน

ศวภ.

ทุก 3 เดือน
๖ เดือนครั้ง

อปท.เครือข่าย

๙.4

ศจค.,
นักจัดการข้อมูล
ศจค.

อปท.เครือข่าย

ศจค.,
นักจัดการข้อมูล
ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

อปท.เครือข่าย

๙.3
๙.3 ,๙.4

เดือนที่ ๑
ภายหลังลงนาม
ความร่วมมือ
3 เดือนครั้ง

คณะกรรมการบริหาร
โครงการ, ศจค.

๙.4

ระยะเวลา

ศวภ.

๙.2, ๙.3

๙.4

สนับสนุน

อปท.เครือข่าย

เดือนที่ ๓
ศวภ.
สน.3
ศวภ.

อปท.เครือข่าย

อปท.เครือข่าย

เดือนที่ 4
ทุก 3 เดือน
เดือนที่ ๓

ศวภ.
สน.3

เดือนที่ 4
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ชุดกิจกรรม

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
3.๓ สังเคราะห์ข้อมูลทุนและศักยภาพตาบล เพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรภายใน

4. การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้

5. การพัฒนานวัตกรรม

4.๑ ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยชุมชน (RECAP)
และข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP)
(1) ดาเนินการใน พื้นที่
(๒) ดาเนินงานใน อปท.เครือข่าย
4.๒ ออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้และตารางการเรียนรู้
(1) ดาเนินการใน พื้นที่
(๒) ดาเนินงานใน อปท.เครือข่าย
4.๓ จัดทาหลักสูตรเครือข่าย และจัดกระบวนการเรียนรู้เครือข่าย
4.3.1 จัดทาหลักสูตรเรียนรู้เครือข่าย
4.3.2 รับรองหลักสูตร โดย ชุมชน
4.3.3 รับรองหลักสูตร โดย ศวภ.
4.3.4 รับรองหลักสูตร โดย สน. 3
4.3.5 ประเมินผลและนาใช้หลักสูตร (รับรุ่น)
4.๔ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ ด้านการจัดทาหลักสูตรภายใน และ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับพื้นที่ และ อปท.เครือข่าย

5.๑ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่
5.1.1 สังเคราะห์รูปธรรมการจัดการพื้นที่
5.1.2 สรุปบทเรียนการจัดการพื้นที่
5.2 นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพใน
พื้นที่และเครือข่าย
5.2.1 สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
5.2.2 สังเคราะห์รูปธรรมการดาเนินงานนวัตกรรม

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ทั่วไปข้อที่
๙.2, ๙.3, ๙.4,
๙.5, ๙.6
๙.2 ,๙.4, ๙.5

๙.2 ,๙.4, ๙.5
๙.2, ๙.3, ๙.4,
๙.5, ๙.6

๙.1, ๙.2, ๙.5,
๙.6
๙.4, ๙.5, ๙.6
๙.4, ๙.5, ๙.6

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

สนับสนุน

ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

อปท.เครือข่าย

ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

อปท.เครือข่าย

หลัก

ระยะเวลา
ทุก ๖ เดือน

เดือนที่ ๓
เดือนที่ ๘

อปท.เครือข่าย

ศวภ.
สน.3
ศวภ.
สน.3

ศวภ.

เดือนที่ ๔
เดือนที่ 9
เดือนที่ 4
เดือนที่ 5
เดือนที่ 5
เดือนที่
5-10
เดือนที่ ๗

ปีละ 1 ครั้ง
ปีที่ 2-3
เดือนที่ 8
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ชุดกิจกรรม

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
ในพื้นที่
5.2.3 สนับสนุนการต่อยอดนวัตกรรมฯ
5.3 สรุปบทเรียนและจัดการความรู้นวัตกรรมในการจัดการปัจจัย
เสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ

6. ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

7. การพัฒนาศักยภาพ

๙.4, ๙.5, ๙.6

6.๑ จัดทาข้อตกลงร่วมและกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในระดับพื้นที่
6.๒ ประมวลนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ที่เกิดการปฏิบัติในพื้นที่

๙.2, ๙.3, ๙.5

6.๓ จัดทาข้อตกลงร่วมและกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในระดับเครือข่าย

๙.2, ๙.3, ๙.5

6.๔ ประมวลนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย ที่เกิดการปฏิบัติใน
พื้นที่

๙.2, ๙.3, ๙.5

6.๕ รณรงค์และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย และ
ระดับชาติ

๙.2, ๙.3, ๙.5

7.๑ พัฒนาศักยภาพคณะทางานพื้นที่และเครือข่าย

๙.1, ๙.2, ๙.3,
๙.4, ๙.5, ๙.6
๙.1, ๙.2, ๙.5

7.๒ พัฒนาศักยภาพวิทยากรชุมชนทั้งในพื้นที่และเครือข่าย
8. พัฒนาระบบการ
สื่อสาร
9. การจัดการความรู้

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
ทั่วไปข้อที่

8.1 สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารในพื้นที่และเครือข่าย
9.1 จัดทาชุดความรู้ในการดาเนินงานในพื้นที่และเครือข่าย

๙.2, ๙.3, ๙.5

๙.3, ๙.4
๙.2, ๙.3, ๙.4,
๙.5, ๙.6

หลัก

ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ, ศจค.
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ, ศจค.
คณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือข่าย,
ศจค.
คณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือข่าย,
ศจค.
คณะกรรมการบริหาร
จัดการเครือข่าย,
ศจค.
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ, ศจค.
คณะกรรมการบริหาร
โครงการ, ศจค.
ศจค.
นักสื่อสาร
ศจค.,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

สนับสนุน

ระยะเวลา

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

ทุก 6 เดือน

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

เดือนที่ 4

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

ปีละ 1 ครั้ง

อปท.เครือข่าย

ศวภ.
สน.3

เดือนที่ 10

อปท.เครือข่าย

ศวภ.
สน.3

ปีละ 1 ครั้ง

อปท.เครือข่าย

ศวภ.
สน.3

ปีละ 1 ครั้ง

อปท.เครือข่าย

ตลอดระยะเวลา

อปท.เครือข่าย

ศวภ.
สน.3
ศวภ.

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

เดือนที่ 10

อปท.เครือข่าย

ศวภ.

ปีละ 1 ครั้ง

ตลอดระยะเวลา
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โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย รายละเอียดการดาเนินงาน
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ (2) ผลผลิตผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการ และ
(3) แนวทางการดาเนินโครงการ ดังนี้
(1) วัตถุประสงค์เฉพาะ (โครงการย่อยที่ 3)
(1.1) เพื่อพัฒนาระบบและโครงสร้างการบริหารจัดการพื้นที่ของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย ให้เกิดเป็นรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
(1.2) เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เครื อ ข่ า ย มี
ความสามารถในการจัดทาและนาใช้ข้อมูลจากการวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP) ใน
การจัดทาหลักสูตรเรียนรู้ภายใน และพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
(1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นา แกนนา วิทยากรชุมชน และองค์กรชุ มชน ให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
(1.4) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนักพัฒนาสุขภาวะชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเครือข่าย ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพื้นที่และนโยบายสาธารณะที่เป็นประเด็ นร่วม
ของเครือข่าย
(2) ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัด (โครงการย่อยที่ 3)
คุณลักษณะ
1. กลไกบริหารจัดการ
พื้นที่

2. ระบบข้อมูล
(TCNAP)

3. วิจยั ชุมชน
(RECAP)

4. การพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้
5. การพัฒนา
นวัตกรรม
๖. ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โครงการย่อยที่ 3

ปีที่ 1

ปี พ.ศ.2558-2561
ปีที่ 2
ปีที่ 3

1.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริหารจัดการพื้นที่ (แบบมีส่วนร่วม)





1.๒ มีผู้นาการเปลี่ย นแปลง (แกนนา, ผู้นา, นัก พัฒนาสุข ภาวะ
ชุมชน) ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์ อปท.ละ
ไม่น้อยน้อยกว่า 100 คน
2.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบข้อมูลตาบล (5 ทีม)

60 คน

40 คน





2.๒ มีฐานข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP) ที่มีการทบทวนทุกรอบปี
และนาใช้ในขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
2.๓ เกิดรูปธรรมการนาใช้ข้อมูลพื้นฐานตาบล ในขบวนการสร้าง
เสริมสุขภาวะชุมชน
3.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานวิจัยชุมชน
3.๒ รายงานผลการวิจัยชุมชน (RECAP)
3.๓ มีวิทยากรชุมชน ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดประสบการณ์
รวมไม่น้อยกว่า 100 คน
4.๑ มีหลักสูตรเรียนรู้ภายใน ที่ประมวลผลจากข้อมูลพื้นฐานตาบล
(TCNAP) และการวิ จั ย ชุ ม ชน ( RECAP) เพื่ อ ใช้ ใ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่
5.๑ เกิ ด นวั ต กรรมที่ แ สดงรู ป ธรรมการจั ด การพื้ น ที่ ที่ น าสู่ ก าร
ปฏิบัติ
5.๒ เกิดนวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
ที่นาสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
6.๑ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะร่ ว มของเครื อ ข่ า ย ที่น าสู่ก าร
ปฏิบัติในพื้นที่ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
6.๒ เกิดนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ ที่นาสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย
๓ เรื่อง











ทบทวน รอบปีที่ 1

ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3







นาใช้ รอบปีที่ 1

นาใช้ รอบปีที่ 2

นาใช้ รอบปีที่ 3










ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3

60 คน


40 คน




ทบทวน รอบปีที่ 2

ทบทวน รอบปีที่ 3








1 เรื่อง
1 เรื่อง


1 เรื่อง
1 เรื่อง


1 เรื่อง
1 เรื่อง

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)

(ร่วมกับเครือข่าย)


1 เรื่อง


1 เรื่อง


1 เรื่อง
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คุณลักษณะ

7. พัฒนาระบบ
การสื่อสาร
8. การจัดการความรู้

ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด โครงการย่อยที่ 3
6.๓ เกิดนวัตกรรมที่แสดงรูปธรรมตามข้ อเสนอนโยบายสาธารณะ
ระดับพื้นที่ อย่างน้อย ๓ เรื่อง
7.๑ จัดทาสื่อ เผยแพร่และสื่อ สารเรื่อ งราว นวัตกรรม และแหล่ง
เรียนรู้ในพื้นที่ เพื่อขยายผลไปสู่การขับเคลื่อนระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น
๘.๔ เกิดชุดความรู้ว่าด้วย รูปแบบบริหารจัดการพื้นที่ ที่ขับเคลื่อน
ให้เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
๘.๕ เกิดชุดความรู้ด้า นการจัดการปั จ จั ยเสี่ย งและปัจ จั ย ส่งเสริม
สุขภาพ ที่มีการปฏิบัติในพื้นที่
๘.๖ เกิดชุดความรู้ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่

ปีที่ 1

ปี พ.ศ.2558-2561
ปีที่ 2
ปีที่ 3


1 เรื่อง



1 เรื่อง



1 เรื่อง









1 เรื่อง

1 เรื่อง


1 เรื่อง

1 เรื่อง


1 เรื่อง

1 เรื่อง
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(3) แนวทางการดาเนินโครงการย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
ชุดกิจกรรม
1. ระบบข้อมูลตาบล
(TCNAP)

๑.1 พัฒนาศักยภาพนักจัดการข้อมูลตาบล

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทั่วไป
ข้อที่
๙.4

1.2 แต่งตั้งคณะทางานระบบข้อมูลตาบล

๙.1, อ.4

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

๑.3 จัดทาระบบข้อมูลตาบลและนาใช้ในขบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชน
๑.4 จัดทารายงานและผลการนาใช้ระบบข้อมูลตาบล
2. วิจัยชุมชน (RECAP)

3. พัฒนาหลักสูตร

ระยะเวลา

ศวภ.
สน.3
ศวภ.

เดือนที่ 3

ศจค.

ศวภ.

เดือนที่ 4

ศจค.

ศวภ.

เดือนที่ ๖

ศจค.

เดือนที่ 3

ศจค.

ศวภ.
สน.3
ศวภ.

ศจค.

ศวภ.

เดือนที่ 4-๖

ศจค.

ศวภ.

เดือนที่ ๘

ศจค.

ศวภ.

เดือนที่ ๘

ศจค.,
นายก,
ผู้จัดการโครงการ
ศจค.

ศวภ.
สน.3

เดือนที่ 9

๙.2 ,๙.4, ๙.5

นักจัดการข้อมูล,
ทีมพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล,
นักจัดการข้อมูล,
ทีมพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นายก,
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
นักจัดการข้อมูล
คณะทางานพื้นที่

ศวภ.

เดือนที่ 9

๙.2, ๙.3, ๙.4,

นักวิชาการ

ศจค.

ศวภ.

เดือนที่ 10

๙.4
๙.2, ๙.3

2.๒ แต่งตั้งคณะทางานวิจัยชุมชน

๙.1, ๙.2, ๙.4

2.๓ ดาเนินการวิจัยชุมชน (RECAP)

๙.2 ,๙.3 ,๙.4,
๙.5, ๙.6
๙.2 ,๙.3 ,๙.4,
๙.5, ๙.6
๙.2 ,๙.3 ,๙.4,
๙.5, ๙.6
๙.1 ,๙.3 ,๙.4

3.๓ จัดทาหลักสูตรภายใน และจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน

สนับสนุน

ทีมพัฒนาระบบ
ข้อมูลตาบล
นักจัดการข้อมูล

๙.1, ๙.2 ,๙.4

3.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการ ในการจัดทาหลักสูตรเรียนรู้ภายใน จาก
ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยชุมชน (RECAP) และ
ข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP)
3.๒ ออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้และตารางเรียนรู้

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

ศจค.
นักจัดการข้อมูล
นายก

2.๑ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่นในการวิจัยชุมชน

2.๔ ประมวลข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพตาบล เพื่อนามาใช้ในการ
จัดทาหลักสูตรการเรียนรู้
๒.๔ จัดทารายงานและการนาใช้การข้อมูลวิจัยชุมชน

หลัก

เดือนที่ 3

เดือนที่ 3
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ชุดกิจกรรม

4. พัฒนานวัตกรรม

5. ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทั่วไป
ข้อที่
๙.5, ๙.6

5.1 นวัตกรรมการจัดการพื้นที่
(๑) สังเคราะห์รูปธรรมการจัดการพื้นที่
(๒) สรุปบทเรียนการจัดการพื้นที่
๕.๒ นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
ของ อปท.เครือข่าย
(๑) สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริม
สุขภาพของพื้นที่
(๒) สรุปบทเรียนและการจัดการความรู้นวัตกรรมการลดปัจจัยเสี่ยง
และการสร้างปัจจัยเสริมด้านสุขภาพของ พื้นที่
6.๑ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่

๙.4, ๙.5, ๙.6

6.๒ ทาข้อตกลงร่วมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย ที่
นาสู่การปฏิบัติในพื้นที่

๙.2, ๙.3, ๙.5

6.๓ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย และระดับชาติ

๙.4, ๙.5, ๙.6

หลัก

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

สนับสนุน

ชุมชนท้องถิ่น,
คณะทางานพื้นที่
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

คณะทางานพื้นที่
ศจค.

ศวภ.

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

คณะทางานพื้นที่
ศจค.

ศวภ.

ระยะเวลา

เดือนที่ 12
ปีที่ 2 และ 3
เดือนที่ 8
ทุก 6 เดือน

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

คณะทางานพื้นที่

ศวภ.

เดือนที่ 10

คณะทางานพื้นที่
ศจค.

ศวภ.
สน.๓

เดือนที่ 4

๙.2, ๙.3, ๙.5

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น

คณะทางานพื้นที่
ศจค.

ศวภ.
สน.๓

ปีละ 1 ครั้ง

คณะทางานพื้นที่
ศจค.
คณะทางานพื้นที่
ศจค.
ศจค.
ศวภ.

ศวภ.
สน.๓
ศวภ.
สน.๓
สน.๓

ตลอดระยะเวลา

๙.2, ๙.3, ๙.5

6. พัฒนาระบบ
การสื่อสาร

4.1 พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

๙.3, ๙.4

นักสื่อสาร

4.2 พัฒนาระบบการสื่อสาร ในพื้นที่

๙.3, ๙.4

นักสื่อสาร

7. การจัดการความรู้

7.๑ จัดทาชุดความรู้การดาเนินงานในพื้นที่

๙.3 , ๙.5, ๙.2,
๙.3, ๙.4, ๙.5,
๙.6

นักวิชาการ
ชุมชนท้องถิ่น,
คณะทางานพื้นที่

ตลอดระยะเวลา
ปีละ 1 ครั้ง
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๑๕. โครงสร้างการบริหารจัดการของโครงการ

การจัดการตนเองเป็นกระบวนการจัดการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
องค์กรหลักอื่นๆ ในตาบลตนและแหล่งเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องมีการจัดการกาลังคนให้ทางานสองหน้างาน คือ หน้างานที่เป็น
งานบริหารและบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน้างานที่ เป็นการสร้างการทางานร่วมกันขององค์กรหรือ
หน่วยงานอื่นๆ ในตาบลและแกนนาแหล่งเรียนรู้ในกระบวนการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ทั้งนี้ลักษณะการทางานในหน้างานที่
สอง เป็น “การสนับสนุนและเสริมความเข้มแข็ง ” มากกว่า “การทาให้” เป็นการค้นหาคนทาจริง คนเก่ง ในเรื่อง
ต่างๆมายกย่องและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิตจริง และที่สาคัญถือเป็นการรวม
พลังทุนทางสังคมอันแสดงศักยภาพของตาบลให้ปรากฏ ให้ได้ มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
การกาหนดขอบเขตบทบาทหน้าที่ของทีมงาน
1. นายก/กรรมการบริหาร มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร ติ ดตาม ประเมินผล ในการสรุปเนื้อหา การ
ออกแบบและการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2) เป็นที่ปรึกษา อานวยการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในแผนการพัฒนา
ตาบลศูนย์เรียนรู้
2. ผู้จัดการโครงการ มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ดังนี้
1) กาหนดกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
2) เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ทุกแหล่ง และ สรุปสาระของแหล่งเรียนรู้ ทุกแหล่งเรียนรู้
3) สอบทานเนื้อหาสาระหลักสูตร
4) ร่วมในการค้นหาวิทยากรแหล่งเรียนรู้
5) สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแหล่งเรียนรู้ โดยการไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่
และฝึกซ้อม
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6) มีส่วนร่วมในการรับรองหลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะการนาเสนอของวิทยากรแหล่งเรียนรู้
7) ร่วมในการออกแบบกิจกรรมภายในแหล่งเรียนรู้
8) เป็นที่ปรึกษา และแก้ปัญหาในการทางานให้แก่ทีมงาน
9) พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ วัสดุสิ่งของงบประมาณ
10) ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการดาเนินงาน
11) เป็นผู้แนะ สอนงานน้อง การทางานโดยทาให้น้องเห็น
12) เจรจาต่อรอง เพื่อให้ทีมงานได้โควต้าไปพัฒนาศักยภาพ เช่น จานวนคนเข้าประชุมที่ สสส. จัด
13) สร้างโอกาสให้น้องทีมงาน ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
14) การเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกาลังใจ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางเป็นต้น
15) ประสาน ค้นหาตาบลเครือข่าย
16) ร่วมในการไปช่วยพัฒนาแหล่งเรียนรู้
17) ร่วมเป็นทีมออกเยี่ยมตาบลเครือข่าย เป็นผู้กาหนดการ นัดแต่ละที่ ต่อเนื่องติดต่อกันหลายพื้นที่
18) กาหนดกิจกรรมที่เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้กับตาบลเครือข่ายที่มีการพัฒนาศักยภาพ
3. นักวิชาการโครงการ /ผู้ช่วยนักวิชาการโครงการ มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ดังนี้
1) ทาแผนปฏิบัติการของโครงการ กาหนดผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่สานักงาน
กองทุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กาหนด
2) ประเมินผล และสรุปผลกิจกรรมทุกครั้ง เพื่อใช้รายงานความก้าวหน้าในระยะ 6 เดือนและ
เพื่อพัฒนางานในอนาคต
3) ติดตามแผนงาน และกิจกรรม กากับแผนโดยใช้แบบประเมินและสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรมเพื่อเป็นข้อมูลสรุปเป็นรายงานความก้าวหน้า
4) สะท้อนแผนงานกิจกรรมที่เป็นปัญหา ต่อนายก /กรรมการบริหาร
5) ออกแบบกิจกรรมใหม่ร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหา
6) พิจารณาความสอดคล้องกับแผนการเงิน กับแผนกิจกรรม และแผนเวลา กระตุ้นให้
ดาเนินการตามแผน
7) ถอดบทเรียนตาบลเพื่อสังเคราะห์ เป็นชุดความรู้และส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในตาบลได้ทราบ
8) จัดทาหลักสูตรและออกแบบกิจกรรม กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9) รวบรวมแหล่งทุน โดย ผู้บริหาร แกนนาที่อาสา และนักวิชาการ ลงพื้นที่ สอบถาม
10) ออกแบบเส้นทางเรียนรู้ในหลักสูตร โดยใช้ภูมิศาสตร์ของพื้นที่
11) สร้างแบบประเมินต่างๆ จัดเก็บข้อมูลการดาเนินงาน การประมวลผล การปฏิบัติงาน
นามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ละสะท้อนหลักสู่ผู้บริหารและชุมชน
12) จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะ ๆ เพื่อจัดทารายงานความก้าวหน้าในแต่ละแผนงาน
13) รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้กับ สสส. ได้ทราบ
14) ออกแบบกิจกรรมนอกเหนือจากแผนงานที่มีให้กับโครงการนาใช้กิจกรรมต่างๆ
15) จัดระบบการเก็บข้อมูล โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ นาข้อมูลมาถอดเทป
16) เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในเรื่องปัญหา และความต้องการของแหล่งเรียนรู้ เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ต่อไป เช่น เรื่องสถานที่ อุปกรณ์ เป็นต้น
17) เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งเรียนรู้และนาข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงมาสะท้อนให้
คณะทางานเพื่อวางแผนพัฒนาต่อยอด สรุปเป็นชุดความรู้ในแต่ละปี
18) นาข้อมูลมาสะท้อนให้ นายกเกรรมการบริหาร ผู้จัดการโครงการ เพื่อแก้ปัญหาให้
ประชาชนต่อไป
4. ผู้ประสานงานโครงการ มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ดังนี้
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1) ประสานผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 เครือข่าย (อปท., นักวิชาการ, ภาคปชช.)
2) มีบทบาทในการประสานงานเพือ่ ให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน
3) จัดทาข้อมูลพื้นฐานของทุกฝ่ายอย่างชัดเจน เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เอกสารการ
จัดการของแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายจัดการรถรับส่ง ฝ่ายโฮมสเตย์ ฝ่ายอาหาร และฝ่ายเส้นทาง
การเรียนรู้
4) มีตารางการมอบหมายงานและติดตามงานทีช่ ัดเจนทั้งหมด มีการบันทึกการทางานอย่าง
เป็นระบบกันการลืม หรือทางานซ้าซ้อน
5. นักจัดกระบวนการ มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ดังนี้
1) การวางแผนการจัดกระบวนการ
2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
3) สนับสนุนและเอื้ออานวยให้ทุกฝ่ายในโครงการทางานได้อย่างราบรื่นบรรลุตามเป้าหมาย
ของแต่ละกิจกรรม
4) อานวยความสะดวกให้กับผู้มาศึกษาดูงานเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ โดยคานึงถึงบริบท
ของตาบลเป็นหลัก
5) สรุปผลการทางาน ปัจจัยเงื่อนไข ส่งให้กับผู้จัดการโครงการและฝ่ายวิชาการ
6. นักบัญชี/การเงิน มีขอบเขตบทบาทหน้าที่ดังนี้
1) รับผิดชอบในการทางบประมาณค่าใช้จ่ายที่ถูกาหนดตามแผนงานตามบัญชีหลักที่ร่วมกัน
วางแผนของโครงการ ให้มีความสอดคล้องกับหมวดเงินของสานักงานกองทุนเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) กาหนด
2) รับผิดชอบในการทางบประมาณตามบัญชีเสริมนอกเหนือจากหมวดเงินของสสส.
3) เบิก-จ่ายเงินให้ผู้เกี่ยวข้องเช่น เจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ ค่าขนส่ง ของฝากของที่ระลึก
4) ให้ความรู้และคาแนะนาแก่ทีมงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงิน เช่นการ
เตรียมเอกสารเพื่อขอรับเงิน การขอใบเสร็จที่ถูกต้องจากร้านค้า
5) ร่วมให้ความคิดเห็นเรื่องการกาหนดค่าตอบแทนร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้จัดการ ผู้
ประสานงานโครงการ นักจัดกระบวนการ เป็นต้น
6) งานเสริมเพื่อสนับสนุนกาลังคนในทีม เช่น เตรียมสถานที่ อาหารที่พัก นาทางเป็นต้น

โครงสร้างของการบริหารจัดการ และกลไกการขับเคลื่อนโครงการ2
1๕.๑ โครงสร้างของการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
(1) คณะทางานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน
(2) คณะทางานขับเคลื่อนเครือข่าย
(3) คณะทางานแต่ละพื้นที่
(4) คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย

2

ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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1๕.๒ กลไกการขับเคลื่อนโครงการ
(1) คณะทางานโครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนตาบล/
เทศบาลตาบล.................... ประกอบด้วย
ที่
1.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งในพื้นที่

ตาแหน่งในโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักวิชาการ RECAP (บางเวลา)
นักวิชาการ TCNAP (บางเวลา)
ประธานคณะทางานแหล่งเรียนรู้
ประธานบ้านพักโฮมสเตย์
ประธานวิทยากรชุมชน
ทีมสนับสนุน
ทีมสนับสนุน

บทบาทหน้าที่
ประสานงานคณะทางานสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัดการเครือข่าย เพื่อ
ร่วมปฏิบัติงานระบบสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ การจัดการโฮมส
เตย์ และงานอื่น ๆ รวมถึงพัฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ให้ กับ อปท .
เครือข่าย เพื่อนาความรู้ไปปรับใช้ดาเนินการในพื้นที่ พร้อมกับให้คาปรึกษาแนะนากับวิทยากรชุมชน และ
แหล่งเรียนรู้ของ อปท.เครือข่าย
(2) คณะทางานโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัดการเครือข่าย
ประกอบด้วย
ที่
1.
๒.
๓.
๔.
๖.
๗.
๘.
๙.

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งในพื้นที่

ตาแหน่งในโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
นักวิชาการ RECAP
นักวิชาการ TCNAP
นักจัดกระบวนการ
ผู้ประสานงาน และการเงินบัญชีฯ
หัวหน้าทีมสนับสนุน
นักสื่อสารชุมชนท้องถิ่น

บทบาทหน้าที่
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ เ ป็ น ข้ อ ตกลงของคณะกรรมการบริ ห ารโครงการ เพื่ อ ให้ ง านส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงขับเคลื่อนการจัดการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล
......... ให้สามารถเป็นกลไกในฐานะ “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน”ตามแผนที่กาหนดไว้ รวมถึงการ
จัดทาแผนปฏิบัติการและการจัดทารายงานความก้าวหน้า การศึกษาดูงาน การจัดการแหล่งเรียนรู้ การจัดการ
โฮมสเตย์ และงานอื่นๆ ที่สัมพันธ์กัน
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(3) คณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย แต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตาแหน่งในพื้นที่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ตาแหน่งในโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
นักวิชาการ RECAP
นักวิชาการ TCNAP
ประธานคณะทางานแหล่งเรียนรู้
ทีมสนับสนุน

บทบาทหน้าที่
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนที่ เ ป็ น ข้ อ ตกลงของคณะกรรมการบริ ห ารโครงการ เพื่ อ ให้ ง านส าเร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงขับเคลื่ อนการจัดการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบข้อมูลตาบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) การพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาระบบสื่อสาร
โดยมีองค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาลตาบล............. ทาหน้าที่เป็น “ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน
(ศจค.)” ที่มีกลไกบริหารจัดการที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จนเกิด
เป็นขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนารูปธรรมการดาเนินงานให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่นาไปสู่
จากการจั ด การตนเอง และพัฒ นาเป็ น เครื อข่ า ยที่ มี ก ารเสริ ม หนุ น การด าเนิ น งานซึ่ ง กั นและกั น ภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี
(4) คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย3 ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5

ตาแหน่งในพื้นที่
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ศจค.)
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครือข่าย (1 แห่ง)
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครือข่าย (19 แห่ง)
นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย (20 แห่ง)
ผู้จัดการโครงการ (ศจค.)

ตาแหน่งในโครงการ
ประธานเครือข่าย
รองประธานเครือข่าย
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทบาทหน้าที่
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงของคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อให้งานสาเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมาย รวมถึงขับ เคลื่ อนให้ เกิดการจัดการในพื้นที่ ประกอบด้ว ย การพัฒ นาระบบข้อมูล ตาบล
(TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) การพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริม
สุขภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาระบบสื่อสาร โดยมี กลไกบริหารจัดการที่
สามารถสร้างการเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่าย จนเกิดเป็นขบวนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและ
พัฒนารูปธรรมการดาเนิ นงานให้ เกิดเป็นนวัตกรรมที่นาไปสู่จากการจัดการตนเอง และพัฒนาเป็น
เครือข่ายที่มีการเสริมหนุนการดาเนินงานซึ่งกันและกัน ภายในระยะเวลา ๓ ปี
3

ดาเนินการแต่งตั้งหลังจากลงนามความร่วมมือ
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๑๖. แผนปฏิบัติการของโครงการ
ผูด้ าเนินการ
ร่วม
คณะทางาน

สนับสนุน
ศวภ.

ปีที่ ๑
(เดือน)
๑

คณะทางาน

ศวภ.

๑

ศวภ.

๑-๒

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ
๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

โครงการ
ย่อยที่
๑

๙.๑, ๙.๔

๑

1.๓ พัฒนาศักยภาพคณะทางานโดยการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์จัดการเครือข่าย
สุขภาวะชุมชน (ศจค) ในเรื่องต่างๆ เพื่อเสริม
สมรรถนะในการดาเนินงาน
1.๔ ประชุมคณะทางานระดับพื้นที่ประจาเดือน ๓
เดือนเครั้ง

๙.๒ ,๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๑

นายก
ผจก.
คณะทางาน
นายก
ผจก.

๙.๓, ๙.๕

๑

คณะทางาน

1.๕ ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการกาหนด
ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของคณะทางาน
1.๖ แต่งตั้งคณะทางานกลาง (แบบมีส่วนร่วม)
1.๗ ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการกาหนด
ขอบเขตและบทบาทหน้าที่ของคณะทางาน
กลาง
1.๘ พัฒนาศักยภาพคณะทางานกลางได้แก่ นัก
บริหาร นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น นักจัดการ
ข้อมูล นักจัดการและจัดกระบวนการ และนัก
สื่อสาร
๑.๙ ติดตามเสนับสนุนการดาเนินงานของเครือข่าย
๑) ประชุมร่วมกับเครือข่าย
๒) จัดทารายงานผลการดาเนินงานเครือข่าย

๙.๕, ๙.๖

๑

คณะทางาน

๙.๑, ๙.๓, ๙.๔,
๙.๑, ๙.๓, ๙.๔

๒
๒

นายก
นายก

คณะทางาน
คณะทางาน

๙.๒, ๙.๕

๒

นายก

คณะทางาน

๙.๒, ๙.๓, ๙.๕

๒

ชุดกิจกรรม

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

๑. กลไกการบริหาร
จัดการพื้นที่

1.๑ ปรับปรุงกาหนดระบบบริหารพื้นที่ใหม่โดยเน้น
การมีส่วนร่วม (ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะทางาน)
1.๒ แต่งตั้งคณะทางานระดับพื้นที่

หลัก
นายก
ผจก.

ศวภ.

นายก
ผจก.

ศวภ.

ปีที่ ๒
(เดือน)

ปีที่ ๓
(เดือน)

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒
๑
๖, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๖, ๑๒

๖, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒
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๒. ระบบข้อมูล
ตาบล (TCNAP)

สนับสนุน

ปีที่ ๑
(เดือน)
๑

ศวภ.

๑-๒

โครงการ
ย่อยที่
๑

๙.๓, ๙.๕

๑

๙.๑, ๙.๕
๙.๔, ๙.๕

๑
๑

๙.๓, ๙.๔

๑

๙.๑, ๙.๒, ๙.๓

๒

คณะทางาน

๙.๔, อ.๕

๒

คณะทางาน

๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๒

นายกและทีม

ศวภ.

๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๓

คณะทางาน

ศวภ.

๓, ๖,
๙, ๑๒
๓

๙.๑, ๙.๔

๓

ศวภ.

๔

๙.๔, ๙.๕

๓

นักจัดการ
ข้อมูล
นักจัดการ
ข้อมูล

ศวภ.

๕

3.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบวิจัยชุมชน

๙.๑, ๙.๓, ๙.๕

๑

ศวภ.

๑

3.๒ นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม
การวิจัยชุมชน

๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๑

นายก
ศวภ.

๑-๒

2.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลตาบล
2.๒ นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม
การระบบข้อมูลตาบล
2.๓ แต่งตั้งคณะทางานระบบข้อมูลตาบล
2.๔ ทบทวนระบบข้อมูลตาบลและนาใช้ข้อมูลใน
การพัฒนางานของตาบล
2.๕ รายงานสถานะการพัฒนาระบบข้อมูลตาบล
ให้แก่ศูนย์สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ประจาภาค หรือส่วน
ที่เกี่ยวข้องทราบทุก ๓ เดือน
2.๖ ทาความเข้าใจเประเมินความพร้อมในการ
สารวจข้อมูลพื้นฐานของ อปท.เครือข่าย
2.๗ สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานระบบ
ข้อมูลตาบลให้กับ อปท.เครือข่าย
2.๘ รายงานสถานะการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลให้แก่
ศูนย์สนับสนุนวิชาการภาค ทราบทุก ๓ เดือน
2.๙ พัฒนาศักยภาพนักจัดการข้อมูลในการสารวจ
และจัดทาระบบข้อมูลตาบล
2.๑๐ จัดทาระบบข้อมูลตาบล
2.๑๑ จัดทารายงานและการนาใช้ระบบข้อมูลตาบล

๓. วิจัยชุมชน
(RECAP)

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ
๙.๑, ๙.๓, ๙.๕

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

หลัก
นายก
ผจก.
นักจัดการ
ข้อมูล
คณะทางาน
นักจัดการ
ข้อมูล
นักจัดการ
ข้อมูล

นายก
ผจก.
นักวิจัยชุมชน

ปีที่ ๒
(เดือน)

ปีที่ ๓
(เดือน)

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๓, ๖,
๙, ๑๒

๑
๑-๒

คณะทางาน
ศวภ.

๓, ๖,
๙, ๑๒

ศวภ.

๓
๔
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๔. พัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
3.๓ แต่งตั้งคณะทางานวิจัยชุมชน
3.๔ ทบทวนและสังเคราะห์ข้อข้อมูลทุนทางสังคม
และศักยภาพตาบล เพื่อนาไปใช้ใน
กระบวนการจัดทาหลักสูตรการเรียนรู้ภายใน
และเครือข่าย
3.๕ ทาความเข้าใจเประเมินความพร้อมในการทา
วิจัยชุมชนของ อปท. เครือข่าย
3.๖ สนับสนุนงบประมาณในการทาวิจัยชุมชน
ให้กับ อปท. เครือข่าย
3.๗ รายงานสถานะการวิจัยชุมชนให้แก่ศูนย์
สนับสนุนวิชาการประจาภาคและผู้เกี่ยวข้อง
ทราบทุก ๖ เดือน
3.๘ พัฒนาศักยภาพนักวิชาการชุมชนท้องถิ่นใน
การวิจัยชุมชน
3.๙ ดาเนินการวิจัยชุมชน
3.๑๐ สังเคราะห์ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพ
ตาบล เพื่อสามารถนาข้อมูลจากงานวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาหลักสูตร
3.๑๑ จัดทารายงานและการนาใช้การวิจัยชุมชน
4.๑ มอบหมายผู้รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู้
4.๒ นักวิชาการชุมชนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
4.๓ แต่งตั้งคณะทางานหลักสูตรการเรียนรู้
4.๔ ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย
ชุมชน (RECAP) และข้อมูลพื้นฐานตาบล
(TCNAP)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ
๙.๑, ๙.๔ ,๙.๕
๙.๒, ๙.๔

โครงการ
ย่อยที่
๑
๑

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔

๒

๙.๓, ๙.๔

๒

๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

หลัก
นายก
นวก.ชช.ทถ.

ผูด้ าเนินการ
ร่วม
นวก.ชช.ทถ.

สนับสนุน
ศวภ.

ปีที่ ๑
(เดือน)
๑
๑-๒

ศวภ.

๓

คณะทางาน

๒

นายกและ
ผจก.
นายกและ
ผจก.
นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน

ศวภ.

๖, ๑๒

๙.๕

๓

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน

ศวภ.

๓

๙.๒, ๙.๔
๙.๔, ๙.๖

๓
๓

นวก.ชช.ทถ.
นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน

ศวภ.

๔-๖
๘

๙.๔, ๙.๖

๓
๑

คณะทางาน

ศวภ.
ศวภ.

๘
๑

๙.๑, ๙.๕, ๙.๖

๑

นวก.ชช.ทถ.
นายก
ผจก.
นวก.ชช.ทถ.

ศวภ.

๑-๒

๙.๔, ๙.๖
๙.๑, ๙.๓, ๙.๔

๑
๑

นายก
นวก.ชช.ทถ.

นวก.ชชทถ.
นักวิจัยชุมชน
นักจัดการ
ข้อมูล

ศวภ.
คณะทางาน
ศวภ.

๑
๒

ปีที่ ๒
(เดือน)

ปีที่ ๓
(เดือน)

๖, ๑๒

๖, ๑๒

๔
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กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
4.๕ ออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้และตาราง
การเรียนรู้ภายใน
4.๖ ทบทวนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ภายใน
4.๗ ทบทวนและประเมินหลักสูตรภายใน
๔.๘ ประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย
ชุมชน (RECAP) และข้อมูลพื้นฐานตาบล
(TCNAP)
๑) ดาเนินการใน พื้นที่
๒) ดาเนินงานใน อปท.เครือข่าย
๔.๙ ออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้และตาราง
การเรียนรู้
๑) ดาเนินการใน พื้นที่
๒) ดาเนินงานใน อปท.เครือข่าย
๔.๑๐ จัดทาหลักสูตรเครือข่ายและจัดกระบวนการ
เรียนรู้เครือข่าย
๑) จัดทาหลักสูตรเรียนรู้เครือข่าย
๒) รับรองหลักสูตร โดยชุมชน
๓) รับรองหลักสูตร โดย ศวภ.
๔) รับรองหลักสูตร โดย สน. ๓
๕) ประเมินผลและนาใช้หลักสูตร
๔.๑๑ อบรมการจัดทาหลักสูตรภายในและจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในให้กับ อปท.
เครือข่าย
๔.๑๒ พัฒนาศักยภาพการจัดทาหลักสูตรการ
เรียนรู้จากประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูล
จากการวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูล
พื้นฐานตาบล (TCNAP)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ
๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

โครงการ
ย่อยที่
๑

๙.๔, ๙.๖
๙.๒, ๙.๔
๙.๒, ๙.๔, ๙.๖

๑
๑
๒

หลัก
นวก.ชช.ทถ.

ผูด้ าเนินการ
ร่วม
คณะทางาน

สนับสนุน
ศวภ.

นวก.ชช.ทถ.
นวก.ชช.ทถ.
นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

ศวภ.
ศวภ.
ศวภ.

ปีที่ ๑
(เดือน)
๓

ปีที่ ๒
(เดือน)

ปีที่ ๓
(เดือน)

๓
๖

๓
๘
๙.๒, ๙.๔, ๙.๖

๒

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน
ศวภ.

สน.3
๔
๙

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, ๙.๖

๒

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน
ศวภ.

สน.3

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๒

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน

ศวภ.

๓
๔
๕
๕
๕-๑๐
๗

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๓

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน

ศวภ.

๙
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๕. การพัฒนา
นวัตกรรม

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
๔.๑๓ ออกแบบระบบสนับสนุนการเรียนรู้และ
ตารางเรียนรู้
๔.๑๔ จัดทาหลักสูตรภายใน และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภายใน
๕.๑ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่
๑) สังเคราะห์รูปธรรมการจัดการพื้นที่
(๑.๑) จัดเวทีสังเคราะห์รูปธรรมการ
ดาเนินงานนโยบายสาธารณะใน
พื้นที่
(๑.๒) ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ
๒) สรุปบทเรียนการจัดการพื้นที่
๕.๒ นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
ส่งเสริมสุขภาพ
๑) สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยง
และปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
(๑.๑) จัดเวทีสังเคราะห์รูปธรรมการ
ดาเนินงานนวัตกรรมในพื้นที่
(๑.๒) ดาเนินการต่อยอดนวัตกรรมฯ
๒) สรุปบทเรียนและจัดการความรู้การ
นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
ส่งเสริมสุขภาพ
๕.๓ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่
๕.๓.๑ สังเคราะห์รูปธรรมการจัดการพื้นที่
(๑) จัดเวทีสังเคราะห์รูปธรรมการ
ดาเนินงานนโยบายสาธารณะในพื้นที่
(๒) ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะ

หลัก
นวก.ชช.ทถ.

ผูด้ าเนินการ
ร่วม
คณะทางาน

สนับสนุน
ศวภ.

ปีที่ ๑
(เดือน)
๙

๓

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน

ศวภ.

๑๐

๑

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน
ศวภ.

สน.๓

คณะทางาน
ศวภ.

สน.๓

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ
๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

โครงการ
ย่อยที่
๓

๙.๔, ๙.๕, ๙.๖
๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

๑

นวก.ชช.ทถ.

ปีที่ ๓
(เดือน)

๑๒

๑๒

๘

๘

๕

๑๒
๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

ปีที่ ๒
(เดือน)

๕
๗

๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

๒

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน
ศวภ.

สน.๓
๘
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ชุดกิจกรรม

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
๕.๓.๒ สรุปบทเรียนการจัดการพื้นที่
๕.๔ นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่และเครือข่าย
๕.4.๑ สังเคราะห์นวัตกรรมการจัดการปัจจัย
เสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
๕.4.๒ จัดเวทีสังเคราะห์รูปธรรมการดาเนินงาน
นวัตกรรมในพื้นที่
๕.4.๓ ดาเนินการต่อยอดนวัตกรรมฯ
๕.๕ สรุปบทเรียนและจัดการความรู้การนวัตกรรม
การจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริม
สุขภาพ
๕.๖ นวัตกรรมการจัดการพื้นที่
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์
รูปธรรมการจัดการพื้นที่ และของ
อปท.เครือข่าย
๒) สรุปบทเรียนการจัดการของ อปท.
เครือข่าย
๕.๗ นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและปัจจัย
ส่งเสริมสุขภาพของ อปท.เครือข่าย
๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์
นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยงและ
ปัจจัยส่งเสริมสุขภาพของ อปท.
เครือข่าย
๒) สรุปบทเรียนและการจัดการความรู้
นวัตกรรมการลดปัจจัยเสี่ยงและการ
สร้างปัจจัยเสริมด้านสุขภาพของ อปท.
เครือข่าย

ปีที่ ๒
(เดือน)
๙

ปีที่ ๓
(เดือน)
๙

สน.๓

ปีที่ ๑
(เดือน)
๙
๘

คณะทางาน
ศวภ.

สน.๓

๖, ๑๒

๖, ๑๒

๖, ๑๒

คณะทางาน
ศวภ.

สน.๓
๑๒

๑๒

๖, ๑๒

๖, ๑๒

ผูด้ าเนินการ
ร่วม

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ

โครงการ
ย่อยที่

หลัก

๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

๒

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน
ศวภ.

๙.๒, ๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

๒

นวก.ชช.ทถ.

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔

๓

นวก.ชช.ทถ.

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔,
๙.๕, ๙.๖

๓

นวก.ชช.ทถ.

คณะทางาน
ศวภ.

สนับสนุน

๑๒

สน.๓
๘

๖, ๑๒

46

ฉบับปรับปรุง ๑๐ ธันวาคม 2558
ชุดกิจกรรม
๖. ขับเคลื่อน
นโยบาย
สาธารณะ

สน.๓

๔

ศวภ.
สน.๓
ศวภ.

๑๒

คณะทางาน
อปท.เครือข่าย

ศวภ.
สน.๓

๑๐

คณะทางาน
อปท.เครือข่าย
ศวภ.
คณะทางาน
ศวภ.

สน.๓

๓

สน.๓

๑๐

นักวิจัยชุมชน

คณะทางาน
ศวภ.

สน.๓

๔

๓

นายก

สน.๓

๑๐

๑๐

๑๐

๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

๑

นักสื่อสาร

สน.๓

๑-๑๒

๑-๑๒

๑-๑๒

๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

๒

นักสื่อสาร

คณะทางาน
อปท.เครือข่าย
ศวภ.
คณะทางาน
ศวภ.
คณะทางาน

สน.๓

๑๐

โครงการ
ย่อยที่
๑

๙.๒, ๙.๓, ๙.๕

๑

๙.๒, ๙.๓, ๙.๕

๑

นายก และ
คณะทางาน
นายก

๙.๒, ๙.๓, ๙.๕

๒

นายก

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๒

นายก

๙.๕, ๙.๖

๒

นายก

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔

๓

นักวิจัยชุมชน

๙.๒, ๙.๓, ๙.๔, ๙.๕

๓

๙.๓, ๙.๕, ๙.๖

7.๑ สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารในพื้นที่
7.๒ สนับสนุนและพัฒนาระบบการสื่อสารในพื้นที่

6.๑ ทบทวนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่
6.๒ ทาข้อตกลงร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับเครือข่าย
6.๓ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย
และระดับชาติ
6.๔ ทาข้อตกลงร่วมและกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใน
ระดับพื้นที่
6.๕ ทาข้อตกลงร่วมและกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ใน
ระดับเครือข่าย
6.๖ เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับ
เครือข่าย และระดับชาติ
6.๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาข้อตกลงร่วมและ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะในระดับพื้นทีแ่ ละของ อปท.เครือข่าย
6.๘ จัดทาข้อตกลงร่วมและกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับ
เครือข่าย
6.๙ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับเครือข่าย
และระดับชาติ

๗. พัฒนาระบบ
การสื่อสาร

สนับสนุน
สน.๓

ปีที่ ๑
(เดือน)
๓

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ
๙.๔, ๙.๖

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

หลัก
นวก.ชช.ทถ.

ผูด้ าเนินการ
ร่วม
คณะทางาน
ศวภ.
คณะทางาน
ศวภ.
คณะทางาน
อปท.เครือข่าย
คณะทางาน

ปีที่ ๒
(เดือน)

ปีที่ ๓
(เดือน)

๑๒

๑๒

๓

๓

๔
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ชุดกิจกรรม

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ข้อ

โครงการ
ย่อยที่

หลัก

๙.๔, ๙.๕, ๙.๖

๓

นักสื่อสาร

7.๔ พัฒนาระบบการสื่อสารใน อปท.เครือข่าย

๙.๑, ๙.๓

๓

นักสื่อสาร

๘.๑ จัดทาชุดความรู้ในการดาเนินงานในพื้นที่

๙.๔, ๙.๖

๑

นวก.ชช.ทถ.

๘.๒ จัดทาชุดความรู้ในการดาเนินงานของ อปท.
เครือข่าย
๘.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาชุดความรู้ในการ
ดาเนินงานในพื้นที่และเครือข่าย

๙.๔, ๙.๖

๓

นวก.ชช.ทถ.

๙.๒, ๙.๔, ๙.๖

๓

นวก.ชช.ทถ.

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
และเครือข่าย
7.๓ พัฒนาศักยภาพนักสื่อสารชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่

๘. การจัดการ
ความรู้

ผูด้ าเนินการ
ร่วม
ศวภ.
คณะทางาน
คณะทางาน
ศวภ.
คณะทางาน
ศวภ.
คณะทางาน
ศวภ.
คณะทางาน
ศวภ.

สนับสนุน

ปีที่ ๑
(เดือน)

ปีที่ ๒
(เดือน)

ปีที่ ๓
(เดือน)

สน.๓

๓

สน.๓

๑๑

สน.๓

๖, ๑๒

๖, ๑๒

๖, ๑๒

สน.๓

๑๒

๑๒

๑๒

สน.๓

๑๑

๑๑

๑๑
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๑๗. การกากับติดตาม และการประเมินผลของโครงการ
1๗.1 การประเมินผลด้วยตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการ เช่น การจัดทารายงานความก้าวหน้า
การดาเนินงานของโครงการตามตัวชี้วัด การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อรายงานความก้าวหน้า
และพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน การประเมินผลเรื่องหลักสูตรการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เป็นต้น โดยอาจใช้ลักษณะแบบสอบถามหรือกระบวนการกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
นามาปรับปรุงให้ดีขึ้น
1๗.2 การติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายได้เน้นแนวคิดเรื่องการเสริมพลังโดยใช้เครื่องมือ
วิจัยชุมชน (RECAP) และการสารวจข้อมูลพื้นฐานตาบล (TCNAP) เป็นเครื่องมือในการติดตามควบคู่ไปกับการ
เยี่ยมเยือนในแต่ละแห่ง รวมถึงการใช้กระบวนการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการการติดตามผ่านเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาศักยภาพได้เทียบเคียงกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาล................................
1๗.3 การติดตามโดยศูนย์สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยจะครอบคลุมทั้ง
ในส่วนของการรายงานความก้าวหน้า การลงพื้นที่ โดยผ่านการประเมินเบื้องต้นจากศูนย์สนับสนุนวิชาการ
เครื อข่ายร่ ว มสร้ างชุ มชนท้องถิ่น น่ าอยู่ ร วมถึงการเข้าร่ว มกิจกรรมที่ส าคัญซึ่งจะส่ ง ผลต่อการดาเนินงาน
โครงการ เช่น การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (คสร.) การจัดทาแนวทางการ
จัดการเรียนรู้การนาเสนอทุนทางสังคม และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นต้น
1๗.4 สานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓) จะดาเนินการให้มีผู้ประเมินผลภายนอกตาม
หลักเกณฑ์ที่ สสส. กาหนด

๑๘. งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น................................บาท (.......................บาทถ้วน)
ปีที่ ๑ จานวน ................................บาท (.......................บาทถ้วน)
ปีที่ ๒ จานวน ................................บาท (.......................บาทถ้วน)
ปีที่ ๓ จานวน ................................บาท (.......................บาทถ้วน)
(ตารางงบประมาณ)

๑๙. เงื่อนไขเฉพาะ
กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเเทศบาล.................... สานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สานัก ๓) จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้
ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื่อง
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๒๐. รายละเอียดของผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงาน
19.1 ชื่อ-สกุล
19.2 วัน เดือน ปีเกิด

วันที่

พ.ศ.

อายุ ปี

19.3 ภูมิลาเนา

ตาบล อาเภอ จังหวัด

19.4 ตาแหน่งปัจจุบัน
19.5 สถานที่ทางาน
19.6 ที่อยู่ที่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
E-mail

เลขที่

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ จังหวัด

19.7 ประวัติการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา

สถาบันการศึกษา

ปีที่จบ

สถานที่ทางาน

พ.ศ.

สถานทีฝ่ ึกอบรม ศึกษาดูงาน

พ.ศ.

หน่วยงาน

พ.ศ.

19.7 ประวัติการทางาน
ตาแหน่ง

19.8 ประวัติการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

19.9 เกียรติประวัติ รางวัลที่เคยได้รับ
เกียรติประวัติ รางวัลที่เคยได้รับ
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๒๑. ภาคผนวก
ภาคผนวก ก

ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของพื้นที่

ภาคผนวก ข

ทุนและศักยภาพของพื้นที่ ระดับหมู่บ้าน ตาบล...... อาเภอ..... จังหวัด.......

ภาคผนวก ค

ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ (ข้อมูลจากการวิจัยชุมชน)

ภาคผนวก ง

ความสอดคล้องของทุนและศักยภาพกับนโยบายสาธารณะ และการจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
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ส่วนที่ ๕ แบบฟอร์มการตรวจความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ
โครงการ “....................................................................................................”
โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................... อาเภอ......................จังหวัด...........................

ที่

หัวข้อหลัก

1
2

ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบ

3
๔
๕
๖

องค์กรรับทุน
ภาคีร่วมพัฒนา
ภาคีสนับสนุน
คานิยามเชิง
ปฏิบัติการ

รายละเอียด
2.1 ชื่อ-สกุล ผู้รับผิดชอบ
2.2 ตาแหน่ง
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.1
๖.2

๗

รายการเอกสารประกอบ
มี
ไม่มี
เพิ่มเติม
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล ๗.1
๗.1.1
๗.1.2
๗.1.3

๗.2
๗.๒.๑
๗.๒.๒
๗.3
๗.๓.๑

ส่วนที่ ๑ คานิยามภาพรวม นามาจากที่
กาหนดไว้ในแผนสุขภาวะชุมชน ประจาปี
ส่วนที่ ๒ คานิยามเฉพาะสาหรับโครงการนี้
เท่านั้น
เกริ่นนา
สถานะการพัฒนาในพื้นที่ตาบล (ระบุชื่อตาบล)
ฐานคิดหรือหลักการสาคัญของการขับเคลื่อน
การพัฒนา
เส้นทางการพัฒนา (แนบภาคผนวก ก)
รางวัลที่ได้รับ
จุดเด่นของตาบล 5 ด้าน
ด้านการเมืองการปกครอง
ด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสุขภาพ
ด้านการจัดการสภาวะแวดล้อม
บทเรียนหรือประสบการณ์ในการดาเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ
บทเรียนจากการทางานด้านการจัดการสุข
ภาวะชุมชนของตาบล……….ร่วมกับเครือข่าย
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
บทเรียนจากการทางานด้านการจัดการสุข
ภาวะชุมชนของตาบล……….ร่วมกับหน่วยงาน
ภาคีอื่นๆ
ความพร้อมและศักยภาพของตาบล (แนบภาคผนวก ข, ค, ง)
การกระจายตัวของแหล่งเรียนรู้และงานหรือ
กิจกรรมที่แสดงถึงทุนและศักยภาพ
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ที่

หัวข้อหลัก

รายละเอียด

๗.3.2

๗.3.3
๗.3.4
๗.4
๗.4.1
๗.4.2
๗.5
๗.5.1

๗.5.2
๗.5.3
๘
๙
๑๐
1๑

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
พื้นที่เป้าหมาย
ระยะเวลาโครงการ

๑๒ แนวทางการ
ดาเนินงาน

รายการเอกสารประกอบ
มี
ไม่มี
เพิ่มเติม
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

ตารางที่ 1 กระจายตัวของทุนทางสังคมที่
แสดงถึงศักยภาพของตาบล
การจัดระบบของงานหรือกิจกรรมที่เป็นแหล่ง
เรียนรู้
แนวคิดระบบ
ตารางที่ 2 การจัดกลุม่ ทุนทางสังคมที่มีความ
พร้อมสาหรับการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
จาแนกรายระบบและรายหมู่บ้าน
นวัตกรรมด้านการจัดการตนเองของตาบล
ตารางที่ ๓ นวัตกรรมการจัดการตนเองของ
ตาบล
ขีดความสามารถของ 5 นักสร้างเสริมสุขภาวะ
ชุมชน..........
ศักยภาพในการบริหารจัดการเครือข่าย
ประสบการณ์การจัดการเครือข่าย
ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะระดับเครือข่าย และระดับประเทศ
การบูรณาการเข้าสูภ่ ารกิจประจา
บูรณาการแนวทางการดาเนินงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นเข้าสู่
ระบบงานประจา และระบบการจัดการของ
พื้นที่
บูรณาการงานที่ได้รับการสนับสนุนจากแผนสุข
ภาวะชุมชน (ปี ๒๕๕๙) เข้าสู่ระบบการจัดการ
ของพื้นที่
ทิศทางการพัฒนาในพื้นที่และความยั่งยืน

จานวนรวม
เริ่มต้น สิ้นสุด (วัน เดือน ปี พ.ศ.)
1๒.1 รายละเอียดโครงการ
โครงการที่ ๑ โครงการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โครงการที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการจัดการตนเองและการจัดการ
เครือข่าย
โครงการที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
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ที่

หัวข้อหลัก

รายละเอียด

รายการเอกสารประกอบ
มี
ไม่มี
เพิ่มเติม
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

1๒.2 ชุดกิจกรรม
(1) กลไกการบริหารจัดการพื้นที่
(2) ระบบข้อมูลตาบล (TCNAP)
(3) การวิจัยชุมชน (RECAP)
(๔) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูแ้ ละการ
จัดการเรียนรู้
(5) การพัฒนานวัตกรรม
(6) ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
(๗) การพัฒนาศักยภาพ
(8) พัฒนาระบบการสื่อสาร
(๙) การจัดการความรู้
1๓ ผลผลิต ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดของโครงการ
1๔ รายละเอียดราย
1๔.1 โครงการย่อยที่ ๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการ
1๔.1.1 วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ
1๔.1.2 ผลผลิตผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
**ตัวชี้วัดเฉพาะสาหรับตาบล **
1๔.1.3 แนวทางการดาเนินโครงการ
1๔.2 โครงการย่อยที่ 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัดการเครือข่าย
1๔.2.1 วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ
1๔.2.2 ผลผลิตผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
1๔.2.3 แนวทางการดาเนินโครงการ
1๔.3 โครงการย่อยที่ 3 พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
1๔.3.1 วัตถุประสงค์เฉพาะโครงการ
1๔.3.2 ผลผลิตผลลัพธ์ และตัวชี้วัดโครงการ
1๔.3.3 แนวทางการดาเนินโครงการ
1๕ โครงสร้างของการ 1๕.1 โครงสร้างการบริหารจัดการโครงการและ
บริหารจัดการ
บทบาทหน้าที่ พร้อมแผนภาพ
โครงการ
1๕.2 กลไกการขับเคลื่อนโครงการ
(1) คณะทางานโครงการเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะทางาน (ตารางชื่อ-สกุล, ตาแหน่ง)
บทบาทหน้าที่
(2) คณะทางานโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการตนเองและการจัดการเครือข่าย
คณะทางาน (ตารางชื่อ-สกุล, ตาแหน่ง)
บทบาทหน้าที่
(3) คณะทางานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เครือข่าย
คณะทางาน (ตารางตาแหน่ง)
บทบาทหน้าที่
(4) คณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย
คณะทางาน (ตารางตาแหน่ง)
บทบาทหน้าที่
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ที่

หัวข้อหลัก

รายละเอียด

รายการเอกสารประกอบ
มี
ไม่มี
เพิ่มเติม
สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์

1๖ แผนปฏิบัติการของโครงการ
1๗ การกากับติดตามและการประเมินผลของโครงการ
1๘ งบประมาณ
งบประมาณรวม
งบประมาณ รายปี
ตารางงบประมาณ
1๙ เงื่อนไขเฉพาะ
๒๐ รายละเอียดของ
๒๐.1 ชื่อ-สกุล
ผู้รับผิดชอบ
๒๐.2 วัน เดือน ปีเกิด
โครงการและ
๒๐.3 ภูมิลาเนา
ทีมงาน
๒๐.4 ตาแหน่งปัจจุบัน
๒๐.5 สถานที่ทางาน
๒๐.6 ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศัพท์ อีเมลล์
๒๐.7 ประวัติการศึกษา
๒๐.8 ประวัติการทางาน
๒๐.9 ประวัติการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
2๑ ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของพืน้ ที่

ภาคผนวก ข ทุนและศักยภาพของพื้นที่ ระดับ
หมู่บ้าน ตาบล......อาเภอ.... จังหวัด...
ภาคผนวก ค ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของ
พื้นที่ (ข้อมูลจากการวิจัยชุมชน)
ภาคผนวก ง ความสอดคล้องของทุนและศักยภาพ
กับนโยบายสาธารณะ และการจัดการปัจจัยเสี่ยง
และปัจจัยส่งเสริมสุขภาพ
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